
 

 

 כ"ב טבת תשפ"ג
 2023ינואר  15

 פרוטוקול החלטות

 09:20שעה:  11/01/2023תאריך:  2-23-0001ישיבה:  ועדת משנה לתכנון ובניה
 יפו –תל אביב  69 בבנין העירייה , רח' אבן גבירול 12באולם ההנהלה בקומה 
 הישיבה נפתחה בשעה: 

לוי -יו"ר הוועדה המקומית, רועי אלקבץ, מאיה נורי, ענת בן-דורון ספירבנוכחות החברים: 
 יליזרוב.

 
 

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

 

 28/12/2022מתאריך  2-22-0023מספר  הועדה מאשרת את פרוטוקול
 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

 1 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' אלמוגי סנדי 9חיל המשמר  0947-009 22-1506 1
בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  אשדר חברה לבניה בע"מ 15למדן יצחק  2124-015 21-1191 2

38 
3 

 7 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' רוטנברג שי 7אשכנזי  0838-007 22-1466 3
בנייה והשקעות  קורן שרעבי 7אלמונית  0426-007 22-1354 4

 בע"מ
שינויים/שינוי ללא תוספת 

 שטח/חזית
9 

תוספות בניה/תוספות בניה  לוי אורנה 1טרומפלדור  0084-001 22-1418 5
 שונות )כולל קומת קרקע(

11 

תל  72החברה לחיזוק מזא"ה  72מזא"ה  0014-072 22-1904 6
 אביב בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

12 

תל אביב  13אדלר בוגרושב  2סירקין  0026-013 22-1197 7
 בע"מ

תוספות בניה/תוספת בניה לפי 
 38תמ"א 

14 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בע"מ 213זוארץ בן יהודה  213בן יהודה  0025-213 22-1126 8
 38תמ"א 

16 

יה לפי תוספות בניה/תוספת בנ לב העיר העברית בע"מ 14מיכה  0245-014 22-1182 9
 38תמ"א 

17 

שינויים/פיצול/אחוד/תוספת  גיל אפריים 3גדעון  0189-033 22-1828 10
 יח"ד

19 

בניה חדשה/בניין מגורים גבוה  ת"א בע"מ 52שאג חושן ויצמן  52ויצמן  0472-052 20-1485 11
 מ'( 13)מעל 

21 

יעז יזמות את י.א.ל.א תפ  11בלוך דוד  0544-011 22-1709 12
 ע"מהשקעות ב

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

23 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  259שותפות דיזנגוף  259דיזנגוף  0187-259 22-1291 13
 38תמ"א 

26 

תוספות בניה/תוספת בניה או  סבוי תל אביב בע"מ 15רמב"ם  0015-015 21-1443 14
 קומות )לא בק"ק(

29 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  תמיר אילן 147ודה בן יה 0025-147 21-0686 15
 קומות מסחריות

32 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  בן דוד אביבה 23המערכה  1077-021 22-1263 16
 תכנית הרחבה

34 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  גורדנה רויטל 49בושם  4150-045 22-1155 17
 תכנית הרחבה

35 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  גגות תל אביב בע"מ 5רזון פ 1029-005 22-1344 18
 38תמ"א 

37 

אאורה ישראל יזמות השקעות  12אליעז רפאל  0744-092 22-1421 19
 בע"מ

בניה חדשה/בניין רב קומות 
 מ'( 29)מעל 

39 

בניה חדשה/בניין מגורים לא  ניאזוב ולדיסלב 8גדיש  3714-008 22-1435 20
 מ'( 13גבוה )עד 

41 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  צובארי גילה א4מונאש  0646-004 22-1368 21
 תכנית הרחבה

43 

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  גוראל עידן 52היסמין  0763-050 22-1449 22
 תכנית הרחבה

45 

תוספות בניה/תוספת גזוזטרה  אשר משה שגיא 29בובר שלמה  1013-029 22-1543 23
 לבניין קיים

47 



 

 

 מס'
 החלטה

 מספר
 בקשה

 מספר
 תיק בניין

 
 כתובת הנכס

 
 שם המבקש

 
 מהות הבקשה

 מס'
 דף

תוספות בניה/תוספת בניה לפי  חפיזוב יעקב 40שקד  3707-040 22-1240 24
 תכנית הרחבה

49 

תוספות בניה/תוספת בניה או  שמחה-עזורי הודה 6גבולות  0484-006 22-1320 25
 קומות )לא בק"ק(

50 

תוספות בניה/תוספת בניה או  לחמנוביץ גיל 25ושינגטון  3558-025 22-1387 26
 ק"ק(קומות )לא ב

52 

 Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  חברת נתנאל גרופ בע"מ 6אברבנאל  3374-006 22-1343 27
 קומות מסחריות

53 

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

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

 .הוועדה
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 פרוטוקול החלטות

 09:20שעה:  11/01/2023תאריך:  2-23-0001ישיבה:  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 נכח בדיון בבקשות גדעון 

 6, אברבנל 49, הבשם 3
  חבר מועצה רועי אלקבץ 
 לוי יליזרוב-ע"י מ "מ ענת בן סגנית ראש העיריה מיטל להבי 

  נציגה בעלת דעה מלי פולישוק ם בעלי דעה מייעצת:נציגי
    

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

 יו"ר מועצת העיר
 

  חבר מועצה אסף הראל 
  סגנית ראש העירייה חן אריאלי 
  חבר מועצה עבד אבו שחאדה 
  חברת מועצה אופירה יוחנן וולק 
  סגן ראש העיריה אלחנן זבולון 
  סגנית ראש העירייה חן קראוס 

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

  מהנדס העיר/מזכיר הועדה אדר' אודי כרמלי נכחו ה"ה:
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה אדר' הלל הלמן 
  מנהלת מכון הרישוי איריס גלאי 
-עו"ד הראלה אברהם 

 אוזן
  המשנה ליועץ המשפטי לעירייה

  מנהל מחלקת רישוי בניה אדר' מאיר אלואיל 
  מהנדסת רישוי בכירה ינג' פרידה פיירשטייןא 
  מהנדסת רישוי בכירה אלנה דוידזון 
  מהנדס רישוי בכיר אדר' שמעון ברנשטיין 
  מהנדס רישוי בכיר אינג' מאיר טטרו 
  מהנדסת רישוי בכירה אינג' יבגניה פלוטקין 
  מזכיר ועדת בניין עיר עו"ד פרדי בן צור 
    

  מנהל הרשות לאיכות הסביבה נהייםמשה בלס נעדרו:
  מ"מ נציגת השר לאיכות הסביבה נחמה עמירב 
    

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



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

 1עמ'   22-1506  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 9חיל המשמר 

 
 

 36חלקה:    6628 גוש:  22-1506 : בקשה מספר
 אפקה שכונה: 11/09/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0947-009 תיק בניין:
 מ"ר 506 שטח: 202200037 בקשת מידע:

   27/02/2022 תא' מסירת מידע:
 

 אלמוגי סנדי מבקש הבקשה:
 6937262יפו  - , תל אביב 43רופא המחתרות 

 אלמוגי גיורא 
 6937262יפו  -, תל אביב  43רופא המחתרות 

 
 ויזר שרון זלדה עורך הבקשה:

 6971049יפו  -, תל אביב  33הברזל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 107.36(: , שטח הריסה )מ"ר1מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, 

 
 , 2בקומת הקרקע: חדר אשפה, כמות חנויות: 

 
 על הגג: חדרי יציאה, 

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

 
 
 

 40ל: , גוד75.00בריכה: קומה: קרקע, מיקום: חצר אחורית, נפח )מ"ק(: 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם חדר יציאה לגג ,  2שה להריסת כל בניה קיימת על המגרש והקמת בנין חדש למגורים בן לאשר את הבק

 קרקעי במרווח האחורי , -קוטג'  ובנית בריכת שחיה לא מקורה עם חדר מכונות תת–מעל מרתף  עבור יח"ד אחת 
 

 כולל ההקלות הבאות:
המרת שטח שירות   2.5%רים לפי התב"ע )כולל המות 35%מ"ר( מעבר ל  30.36משטח המגרש  )  %6תוספת  .1

 לשטח עיקרי( ;
 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50מ' לעומת  1.80הגבהת גדר  בגבול המגרש הצדדי הדרומי  עד   .2

מ'  ומעליו גדר קלה  1.30מ' ) כוללת בנית קיר תומך בגובה של 2.30הגבהת גדר  בגבול המגרש האחורי המערבי עד  .3
 מ' המותרים  בהתאם לתקנות החוק; 1.50מ' ( לעומת  1.0ובה של כבג

 מ' בחזית הצדדית הצפונית  1.20בנית חדר יציאה לגג ללא נסיגה של  .4

 מ' המותרים ;  1.20מ' ממעקה בחזית האחורית המערבית לעומת  0.50בנית חדר יציאה לגג בנסיגה של  .5
 

 ים :בכפוף לכל דין , תאום תכנון ובתנאים הבא
 

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

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

 כו שינויים מרחביים;נער    



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

 2עמ'   22-1506  

 

 )ד( לחוק;145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף .3
 ;עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 4

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
הקומות וקירוי מרפסת טכני בקומה שניה מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא סגירת חללים העוברים בין  . 2

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

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

 ₪. 2716.80תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
העץ המיועד להעתקה יועתק למיקום אחר במגרש, בליווי האגרונום המומחה בתחום טיפול בעצים המלווה את  . 5

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

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

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

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

 בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 נאים לתעודת גמרת
 אישור מכון הרישוי לפתרון המיגון . 1
פול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טי . 2

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

 דה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהנדס הועהערה: 
 

 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

 3עמ'   21-1191  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15למדן יצחק 

 
 

 939חלקה:    6625 גוש:  21-1191 ר: בקשה מספ
 'נאות אפקה ב שכונה: 02/09/2021 תאריך בקשה:

 38בניה חדשה/בנייה חדשה תמ"א  סיווג: 2124-015 תיק בניין:
 מ"ר 1004 שטח: 202000414 בקשת מידע:

   07/04/2020 תא' מסירת מידע:
 

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

 
 ינקוביץ יואש עורך הבקשה:

 0יפו  -, תל אביב  26חומה ומגדל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 2076.18, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 רי עזר, אחר: חניון, במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חד

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

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

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

 
, גדר בגבולות מגרש 41מטר, כמות מקומות חניה:  1.1ר: גדר בגבולות מגרש בגובה בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, אח

 , 1.5בגובה )מטר(: 
 

קומות כולל קומת  9יח"ד. במקומו יבנה בניין בן  16קומות מגורים על עמודים, הכולל  4פירוט נוסף: הריסת מבנה בן 
יח"ד, לובאים ומערכות, חדר אשפה וכניסה לחניון  3מרתפי חניה. בקומת הקרקע מתוכננות  3יח"ד, עד  29-הקרקע, כ

משטח הקומה  65%קומות בין קווי הבניין. קומת גג חלקית המהווה  7קונבנציונלי באמצעות מיסעה מכיוון מערב. 
., העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר 1מרתפי חניה ושטחי ע' 2שתחתיה. מתחת למפלס הקרקע יהיו 

 או העתקה של צובר קייםגז חדש, 
 

 2: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים  4לאשר את הבקשה להריסה של בניין קיים בן , תכנוןהצוות בהמשך לחוות דעת  .1

קומות וקומת גג חלקית מעל קומת  7בן  38יח"ד( , והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 16מפולשת ומקלט במרתף ) 
 קומות סה"כ(. 8.65"ד  )יח 29קומות מרתף  עם עוגנים לכל הכיוונים עבור  2קרקע ו 

 
 כולל ההקלות הבאות:

בשכונה ולאפשר הקמת  38קומות המותרות  מכוח תב"ע ומדיניות תמ"א  7.65עבור תוספת קומה מעבר ל  א.
  קומות  שכן הנ"ל .ב. 8.65בניין בן 

 מ'. 4.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  1.60הבלטת המרפסות לחזית אחורית לכיוון שצ"פ בשיעור של  ג.
 מ'. 5.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  2.00הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן יצחק בשיעור של  ד.
 מ' לצורך הקמת יח"ד בקומה. 3.50ל  1740מ' המותרים ע"פ תב"ע  2.30הגבהת קומת העמודים מ  ה.
 ;מ' המותרים 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  ו.
 מ' המותרים; 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי מזרחי בגובה  ז.
 מ' בגובל מגרש צידי מערבי כתוצאה מטופוגרפיה. 1.50מ' במקום  2.90הקמת גדר בגובה  ח.

 
 המפורטים בהמשך;בכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים  
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השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א  -חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  מקומות 4לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38

יה שכן בהתאם למפורט בחוות דעת צוות התכנון, נמצא שקיימת הצדקה לסטילדחות את ההתנגדויות שהוגשו  .3
ציבורי המרחב הלאחר בחינה מדוקדקת של השפעת הבניין על השכונה בדגש לממשק עם ממדיניות הוועדה שכן 

אשר מדברת על העצמת בניה בשכונה, נמצא כי יש הצדקה  5500ובהתאם לתוכנית המקודמת ת.א  ומבנים גובלים
תנגדות של בעלת הדויות. לנושא ה. קיימת חוות דעת צוות תכנון ולא ניתן לקבל את ההתנגלהקלות המבוקשות

לא ניתן לקבל את  לאור האמור,הזכויות בבניין, מדובר בטיעונים קניינים ואין הוועדה מתערבת בנושאים קניינים. 
.ההתנגדות

 
 תנאים למתן היתר

 מקורות.עבור שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות ו 27הגשת תקנה  . 1
אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה( אם  . 2

 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;
 קשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(;עמידת הב . 4
 תשלום אגרות והיטלים; . 5
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 38על ידי השתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א  -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4פתרון חלופי להסדר  . 2
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.

 ₪. 24,718ה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכרית . 4
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 5

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

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  444, 443, 441, 439, 437אושרה כריתה של עצים  . 4

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 . רישיון כריתה לעץ1
 ר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.. אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהי2

 
 

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

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  10קבלת 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

חודשים לפני  גמר הבניה,  למכון הרישוי העירוני תכנית קומת קרקע הכוללת הסדרי תנועה, וזאת לפחות תשעה
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.
 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 5
 לדרישת אגף התנועה)סוזן צדיק(.ביצוע משולש ראות בגדר יציאה מהחניון בהתאם  . 6
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

תקבלה פה אחד.ההחלטה ה
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 2ההחלטה : החלטה מספר 
 19/01/2022מתאריך  2-22-0002מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
יח"ד( , 16קומות מעל קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף )  4הריסה של בניין קיים בן הבקשה ללאשר את  .1

קומות מרתף  עם עוגנים לכל  2קומות וקומת גג חלקית מעל קומת קרקע ו  7בן  38והקמת בניין חדש מכוח תמ"א 
 קומות סה"כ(. 8.65יח"ד  ) 29הכיוונים עבור 

 
 כולל ההקלות הבאות:

בשכונה ולאפשר הקמת  38קומות המותרות  מכוח תב"ע ומדיניות תמ"א  7.65ספת קומה מעבר ל עבור תו א.
 קומות. 8.65בניין בן 

 .מ' המותרים 4.00מ' במקום  3.60נייה בקו בניין צידי מערבי במרחק של ב ב.
 מ'. 4.00ל מקו בניין ש 40%מ' המהווים  1.60הבלטת המרפסות לחזית אחורית לכיוון שצ"פ בשיעור של  ג.
 מ'. 5.00מקו בניין של  40%מ' המהווים  2.00הבלטת המרפסות לחזית קדמית לרחוב למדן יצחק בשיעור של  ד.
 מ' לצורך הקמת יח"ד בקומה. 3.50ל  1740מ' המותרים ע"פ תב"ע  2.30הגבהת קומת העמודים מ  ה.
 רים;מ' המות 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש אחורי בגובה  ו.
 מ' המותרים; 1.50מ' במקום  2.00הקמת גדר בגבול מגרש צידי מזרחי בגובה  ז.
 מ' בגובל מגרש צידי מערבי כתוצאה מטופוגרפיה. 1.50מ' במקום  2.90הקמת גדר בגובה  ח.
 

 השתתפות בקרן חנייה מכוח תמ"א -מקומות חנייה החסרים למילוי דרישת התקן  4לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים. 500אשר בו וברצועה ברוחב  1מכיוון שהנכס מצוי באזור חנייה מס'  38

 
לדחות את ההתנגדויות שהוגשו שכן הבקשה הוגשה לאחר תיאום תכנון עם הצוות ולאחר בחינה מדוקדקת של  .3

בלים. קיימת חוות דעת צוות תכנון ולא ניתן השפעת הבניין על השכונה בדגש לממשק עם מרחב ציבורי ומבנים גו
לקבל את ההתנגדויות. לנושא התנגדות של בעלת הזכויות בבניין, מדובר בטיעונים קניינים ואין הוועדה מתערבת 

 בנושאים קניינים. על כן לא ניתן לקבל את ההתנגדות.
 

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

 תן היתרתנאים למ
 עבור שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות בולטות ומקורות. 27הגשת תקנה 

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 . 38שתתפות בקרן חניה מכוח תמ"א על ידי ה -מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן 4פתרון חלופי להסדר  . 2
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.

 ₪. 24,718צים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו ע . 4
 2-3068ישיבה מס'  34של חניון בהיתר הבניה  בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  2רישום רמת השרות  . 5

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

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

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
במגרש השכן לצורך הבניה. על בעל ההיתר להסדיר מול בעלי  444, 443, 441, 439, 437רה כריתה של עצים אוש . 4

 הזכויות שבשטחם נמצא העץ הוצאת רישיון כריתה עבור העץ ואת כריתתו בפועל לאחר קבלת הרישיון ולהציג:
 . רישיון כריתה לעץ1
 ות דעת מקצועית וכו'(.. אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חו2

 
 תנאים לתעודת גמר

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

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

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



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

 6עמ'   21-1191  

 

 הרישוי פניה באמצעות מערכת רישוי מקוון של עיריית תל אביב.
 התקנת מערכת רמזורים בחניון. . 5
 תנועה)סוזן צדיק(.ביצוע משולש ראות בגדר יציאה מהחניון בהתאם לדרישת אגף ה . 6
 

 הערה: טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשה
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 7עמ'   22-1466  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7אשכנזי 

 
 

 841חלקה:    6637 גוש:  22-1466 בקשה מספר: 
 נוה דן שכונה: 05/09/2022 תאריך בקשה:

 בניה חדשה/בניין דירה/קוטג' סיווג: 0838-007 תיק בניין:
 מ"ר 508 שטח: 202102093 בקשת מידע:

   24/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רוטנברג שי מבקש הבקשה:
 6940091יפו  - ג, תל אביב6ברטונוב יהושע 

 
 גורן איתן עורך הבקשה:

 6228802יפו  -, תל אביב  4יפה נוף 
 

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

 
 על הגג: קולטי שמש, 

 
 , 1.5(: , גדר בגבולות מגרש בגובה )מטר1בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, כמות מקומות חניה: 

 
 פירוט נוסף: שני בתים פרטיים הכוללים מרתף, עליית גג, פרגולות ובריכה, 

 
 בריכה: קומה: קרקע

 

 2ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 2קומות עם ניצול חלל גג רעפים, מעל קומת מרתף, עבור  2שר את הבקשה להקמת בניין חדש למגורים בן לא .א

 קוטג'ים בקיר משותף, האחד עורפי )צפוני( והשני קדמי, עם מעבר משותף לגישה עבור הקוטג' העורפי(  2יח"ד )

 

 כולל ההקלות הבאות: .ב
 ים, לצורך שיפור תכנוןמותר 40משטח המגרש מעל ל %  6%תוספת עד  .1
 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מזרחי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .2
 מ' המותר 4.00מ' במקום  3.60מקו בניין צדדי מערבי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .3
 מ' המותר 5.00מ' במקום  4.50מקו בניין אחורי על ידי בניה במרחק של  10%חריגה של עד  .4
 מ' המותרים. 1.50מ' לעומת  2.00הגבהת גובה הגדר בגבול המגרש צדדית מערבית ל  .5
 יח"ד.  2כניסות נפרדות אל מרתפים המשמשים כחדרי משחקים עבור  .6
 מ"ר(. 7.11) 1.4%בשיעור של  –מקומה ראשונה לקומה קרקע  10ניוד שטחים עד %  .7
 מ'  3.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  2.45במרווח הצדדי מערבי )מערבי דרומי( במרחק של חצר מונמכת  .8

 מ"ר המותר. 10לעומת  11.85מ' המותר ושטחה  1.50לעומת               
מ' לעומת  2.20מ' מגבול המגרש, שרוחבה  1.40חצר מונמכת במרווח הצדדי מערבי )מערבי צפוני( במרחק של  .9

 .מ' המותר 1.50
 מ"ר כ"א. 12 -המותרים על חשבון שטחי הממ"ד בשיעור של כ 20%הגדלת תכסית המרתפים מעל  .10

 

לדחות את ההתנגדויות שכן הבנייה המבוקשת תואמת את התכניות החלות על המגרש, חוק התכנון והבנייה  .ג
 עת מזכויות המתנגדים וההנחיות מרחביות, אי לכך לא ניתן למנוע את הבקשה. בנוסף לכך, הבקשה אינה גור

 לבקש הקלות בעתיד.       
 
 מ"ח החסרים. 2לאשר פיתרון חניה חלופי ע"י השתתפות בעל ההיתר בקרן חניה עבור  .ד

 



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

 8עמ'   22-1466  

 

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

 תנאים למתן היתר
ר/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד אישו . 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
 סטי עבור בריכות השחייה וחדרי המכונותהצגת דוח אקו . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 על אי פיצול יחידות הדיור ואי סגירת חללים עוברים 27הצגת מפרט עבור רישום תקנה  . 5
 .       עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה.6
 

 תנאים בהיתר
אחראי לכך שהבריכה וחדר המכונות יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים בעת  בעל ההיתר יהיה . 1

 הוצאת ההיתר.
 דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות. . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 20,567טעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של תמורת העצים המיועדים לכריתה יינ . 3
 

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

 aviv.gov.il/Trees-http://www.telהמפורט באתר העירוני בקישור: 
 
 נאים לתעודת גמרת
 יח"ד 2על אי פיצול  27רישום תקנה  . 1
 סגירת חללים עוברים על אי 27רישום תקנה  . 2
 הסדרת רישום החלקה ע"ש הרוכשים. . 3
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  9קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 4
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 

http://www.tel-aviv.gov.il/Trees


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

 9עמ'   22-1354  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 7אלמונית 

 
 

 7חלקה:    7450 גוש:  22-1354 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית סיווג: 0426-007 תיק בניין:
 מ"ר 775 שטח: 202102486 בקשת מידע:

   05/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 מקורן שרעבי בנייה והשקעות בע" מבקש הבקשה:
 7045502, גדרה  39שד בן גוריון 

 
 אלון בן נון עורך הבקשה:

 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מ"ר לדירה,  6.2, כיוון התוספת: לחזית, מבוקשים שינויים פנימיים: הוספת שטח של 6קומה בה מתבצעת התוספת: 

 ת מרפסת גג., תוספת אחרת: שינויים במהלך הבנייה.וגריעת שטח זהה מהדירה לטוב
 

 הגבהת מפלסי קומות לפי המותר., שימוש המקום כיום: בהיתר בניין הנמצא בשלבי בניה., 
 

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

 3ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , בבניין בזמן בנייה, הכוללים:20-0203הבקשה לשינויים כלפי היתר לאשר את  .1

 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת פירים.-2בקומת מרתף   -
 : הגדלת חלל אורוור חדר טרנספורמציה, הגדלת חדר טכנאי ח"ח.-1בקומת מרתף  -
 בקומת הקרקע: הריסת מדרגות כניסה לדירות. -
 .5ינוי מינורי של מיקום הארונות הטכניים, שינוים קונטור חדר רחצה בדירה : ש1-5בקומות  -
צידית, והגדלת שטח הסלון בחזית קדמית, שינויים פנימיים -בקומת הגג: פתיחת מרפסת בחזית אחורית -

 , הוספת צמ"ג בשטח הגג, שינוי מינורי של מיקום הארונות הטכניים.26בחלוקת דירה 
 מפלסי הקומות כך שיתקבל בניין גבוה יותר משאושר בהיתר הקודם.  בכל הקומות: שינוי -

 
 כולל ההקלות הבאות:

 מ' המותרים על פי תכנית 20.40מ' לעומת  21.95הגבהת הבניין עד לגובה של       
  

 המופקדת 5המדיניות שחלה ובהתאמה לתכנית רובע לדחות את ההתנגדויות שכן, הגבהת הקומות מותרת ע"פ  .2
 מ', וכתוצאה מכך גובה הבניין עולה בהתאם, וניתן לאשר זאת.  3.3-מתירים גובה קומה של כה

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 נערכו שינויים מרחביים
 תשלום אגרות והיטלים. . 3

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 4
  

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

 והנכסים הגובלים.



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

 10עמ'   22-1354  

 

 נטיים התקפים.בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהג'קוזי על כל מתקניו יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוו . 3
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין. . 4
 

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

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

 
 הערות

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.

 ההיתר כפוף לכל התנאים המפורטים בהיתר הקודם לרבות תוקפו. . 2
 

 הנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשהטיוטת חוות דעת מהערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 
 
 



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

 11עמ'   22-1418  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 1טרומפלדור 

 
 

 14חלקה:    6907 גוש:  22-1418 : בקשה מספר
 אביב-לב תל שכונה: 29/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספות בניה שונות )כולל קומת קרקע( סיווג: 0084-001 תיק בניין:
 מ"ר 947 שטח: 202100271 בקשת מידע:

   15/03/2021 תא' מסירת מידע:
 

 לוי אורנה מבקש הבקשה:
 9081500, בית זית  28רך הזיתים ד

 לוי יצחק דניאל 
 9081500, בית זית  28דרך הזיתים 

 
 ישפה מתי עורך הבקשה:

 1321148, צפת  48רח יא 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 קומה בה מתבצעת התוספת: קומת גג, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת עמודי בטון וקורות בקומת גג 

 
 הוספת בריכה בקומת הגג כולל חדר מכונות

 
 הוספת מעלון נגיש, תוספת אחרת:  הוספת פרגולה על קומת גג, 

 
, חומר הפרגולה: חומרים קלים, השימוש בתוספת 30בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, שטח פרגולה )מ"ר(: 

 המבוקשת: למגורים, 
 
 
 

 קשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קייםבריכה: קומה: גג, מיקום: גג, העבודות המבו
 

 4: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 לזמן את המבקשים לוועדת המשנה הקרובה למתן הסברים.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 30/11/2022מתאריך  2-22-0021מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הצוות המקצועי. ולדון לאחר בדיקה נוספת שללשוב 

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 12עמ'   22-1904  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 72מזא"ה 

 
 

 124חלקה:    6941 גוש:  22-1904 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 27/11/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0014-072 תיק בניין:
 מ"ר 603 שטח: 202102614 בקשת מידע:

   11/01/2022 תא' מסירת מידע:
 

 אביב בע"מתל  72החברה לחיזוק מזא"ה  מבקש הבקשה:
 5268102, רמת גן  7דרך בגין מנחם 

 
 שור יוסי עורך הבקשה:

 6473407יפו  -, תל אביב  6קפלן אליעזר 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 6, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

 
 

 5ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים וחדר כביסה על  3שר את הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה ותוספות בנייה בניין בן לא .1

 יח"ד, הכוללים:  15הגג המכיל 
 

בקומת המרתף: הקמת מאגר מים וחדר משאבות עם גישה ע"י סולם ירידה ממפלס הקרקע בפיתוח השטח  א.
 בחלקו הקדמי של המגרש.  

הוספת חדר אשפה ונישת גז בתחום קומת העמודים, הרחבת יח"ד המזרחיות הקיימות בקומת הקרקע:  ב.
 וסגירת מרפסות קיימות בחזית העורף ובחזית הצד המערבית. 

עד  ג'(: תוספת שטחים ליח"ד מזרחיות קיימות, פתיחת מרפסות שקועות-בקומות הטיפוסיות הקיימות )א' ג.
, סגירת מרפסות בחזית הצד המערבית בסגירה קלה בעורף הבניין הבניין, סגירת מרפסות שקועות חלקית קו

 והוספת מרפסות פתוחות ומקורות בעורף המגרש.  
 יח"ד חדשות עם חדר 4על הגג הקיים )קומה ד'(: הריסת הקיים על הגג והקמת קומה מלאה חדשה המכילה  ד.

 רגולה בעורף הבניין. מחוזק לכל אחת, מרפסות פתוחות בחזית הבניין ומרפסת המקורה ע"י פ
 יח"ד עם חדר מחוזק לכל אחת ומרפסות גג המקורות ע"י פרגולה  2בקומת הגג החלקית החדשה )קומת הגג(:  ה.      

 בחזית ובעורף הבניין.             
ללי על הגג העליון: מתקנים סולאריים ומעבי מזגנים בתחום גג משותף עם גישה באמצעות גרם המדרגות הכ ו.      

 של   הבניין.
בחצר: שינויים בפיתוח, ריצוף, גינון ונטיעות, הקמת גדרות בגבולות המגרש וגדרות הפרדה פנימיות, הקמת  ז.

חצרות מונמכות הצמודות ליח"ד העורפיות עם גישה באמצעות גרמי מדרגות ממפלסי הדירות, נישה למים 
 דמי.ונישה לפילר חשמל במרווח הקבגבול  מגרש צדדי מערבי, 

 
יח"ד  15יח"ד ) 21וקומת גג חלקית המכיל  בחצאי מפלסים קומות 5בניין מגורים בן  -סה"כ לאחר התוספת

 יח"ד חדשות(. 6קיימות + 
 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח תכנית  6לאשר פתרון חלופי להסדר  .2

מטר סביבו מתוכננים חניונים ציבוריים )חניון גינת  500ר בו וברצועה ברוחב ח', היות והנכס מצוי באזור חניה אש
 שיינקין(

 

, התקנות וההנחיות 5הבקשה תואמת את התב"ע, את התכנית המופקדת של רובע  לדחות את ההתנגדויות שכן .3
 המרחביות והעיצוביות. לעניינים קניינים יש לפנות לערכאות המתאימות.

 
 ות:כולל ההקלות הבא

מהמרווח  32%מ' מקו בנין, המהווים  1.6-הבלטת מרפסות בחזית אחורית ב .1



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

 13עמ'   22-1904  

 

 האחורי המותר
 ביטול נסיגות בקומת הגג בחזיתות צד .2
 מ' המותרים 2.5-הגבהת גובה קומת הגג מעבר ל .3

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

 
 תנאים למתן היתר

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

 נערכו שינויים מרחביים
 והיטליםתשלום אגרות  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4

 עמידת הבקשה בהוראות תכן הבניה. 5
 

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
מור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשי . 3

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

 ₪. 1490תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 4
 רט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפהביצוע פתרון האשפה יהיה כמפו . 5
 

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

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

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

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

 תנאים לתעודת גמר
 סעיפיה. 23על כל  201-00020השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 1
עתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא ה . 2

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 3

 י.וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירונ
 אישור רשות הכבאות . 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.
 
 
 
 



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

 14עמ'   22-1197  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 13בוגרשוב  2סירקין 

 
 
 111חלקה:    6906 גוש:  22-1197 קשה מספר: ב

 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 24/07/2022 תאריך בקשה:
 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0026-013 תיק בניין:

 מ"ר 326 שטח: 202002025 בקשת מידע:
   06/12/2020 תא' מסירת מידע:

 
 תל אביב בע"מ 13בוגרושב  אדלר מבקש הבקשה:

 6721503יפו  -, תל אביב  3המלאכה 
 

 קוניאק דן עורך הבקשה:
 6436324יפו  -, תל אביב  26מאנה 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

, קומה בה מתבצעת התוספת: ג, שימוש המקום כיום: בהיתר 3, כמות יח"ד לתוספת: 1.5כמות קומות לתוספת: 
 . חנויות בקומת קרקע, מגורים

 
 בקומת הגג: כיוון התוספת: לצד, 

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

, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן 36תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 
 דיר חניה פיזית, להס

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

 

 6ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת קרקע  3שר את הבקשה לתוספות ושינויים לבניין פינתי קיים למגורים ומסחר בקרקע, בן לא לא

 חנויות, שכן: 3-יח"ד ו 9קית עבור חלקית וקומת גג חל
 
 א'.3616מ"ר ובניגוד להוראות תכנית  47 -מבוקשת יחידת דיור חדשה בקומת הקרקע בגודל הקטן מ .1

 מ' לטובת הרחבת המסחר. 0.2ין צדדי מזרחי של מבוקשת חריגה בקו בני .2

 א'.3616מבוקשת תוספת שטח לשטח המסחר בניגוד להוראות תכנית  .3

מסומנת חניה בקומת הקרקע בצידו הצפוני של המגרש שלא תואם הנחיות מרחביות להסדר חניה עיריית תל  .4
 אביב.

 בסגירה קלה.בקומת התוספת מבוקשת בנייה קשיחה מעל מרפסות שנסגרו  .5

מבוקשת סגירת מרפסות בחזית לרחוב סירקין בניגוד להנחיות העיצוב באזור ההכרזה, כמו כן לא הוצגו פרטי  .6
 סגירת המרפסות בהתאם להוראות התכנית.

 מ' בניגוד לתקנות  1.63אישור גלריה בדיעבד שגובהה  .7

 א'.3616ת תכנית מ' ובניגוד להוראו 3.00 -גובה המצללה במרפסת הגג גדולה מ .8

 מ' בשל חריגה בבנייה חדשה מחוץ לקווי הבניין.  0.3 -מסתורי הכביסה בחריגה מההבלטה המותרת של כ .9

 ממקמים מסתור גז ופילר בזק בחזית הקדמית לרחוב סירקין ובניגוד להנחיות המרחביות. .10

 המרחביות.מ', בניגוד להנחיות  2.20 -במרווח הצד מבקשים גדרות בגובה של כ .11

 פילר חשמל לא הוצמד לגדר הצד בהתאם להנחיות המרחביות. .12

  כניסות ראשיות בניגוד להנחיות. 2לדירת הגג מבוקשות  .13
 

 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

 15עמ'   22-1197  

 

 
 
 
 



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

 16עמ'   22-1126  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 213בן יהודה 

 
 

 47חלקה:    6961 גוש:  22-1126 ר: בקשה מספ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 13/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0025-213 תיק בניין:
 מ"ר 450 שטח: 202000621 בקשת מידע:

   13/05/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בע"מ 213דה זוארץ בן יהו מבקש הבקשה:
 6350213יפו  -, תל אביב  213בן יהודה 

 
 פומגרין חנן עורך הבקשה:

 6439211,   11גוטליב 
 

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

 
(: ייעוד על פי היתר קיים הוא יציע שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף

, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג 1לחנויות, שימוש מבוקש: משרד, שימוש חורג בקומה מספר: 
 , למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 28)מ"ר(: 

 
 

 7ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הצוות המקצועי, לשוב ולדון בוועדה הבאה, לאחר ביקור של הפיקוח במקום. לבקשת

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 17עמ'   22-1182  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 14מיכה 

 
 

 90חלקה:    6961 גוש:  22-1182 בקשה מספר: 
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 21/07/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0245-014 תיק בניין:
 מ"ר 402 שטח: 201900473 בקשת מידע:

   14/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 "מלב העיר העברית בע מבקש הבקשה:
 6266205יפו  -, תל אביב  13פנקס דוד צבי 

 
 רבין עומר עורך הבקשה:

 6744124יפו  -, תל אביב  10חפץ חיים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, מספר יח"ד 3, אחר: תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית לפי רובע 3, כמות יח"ד לתוספת: 2כמות קומות לתוספת: 

, 344, קומה בה מתבצעת התוספת: קומה ד', שטח התוספת )מ"ר(: 38מספר תכנית הרחבה: תמ"א , 5מורחבות: 
מבוקשים שינויים פנימיים: תוספת ממ"דים, תוספת אחרת: תוספת מרפסות ומסתורי כביסה, שימוש המקום כיום: 

 בהיתר מגורים., 
 
 
 

 , 3.4X4.3גודל: , 18.00בריכה: קומה: גג עליון, מיקום: גג עליון, נפח )מ"ק(: 
 

 , העבודות המבוקשות בהיתר אינן כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים36.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 8ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל  3הבקשה לחיזוק מפני רעידות אדמה, תוספות בנייה ושינויים בבניין קיים למגורים, בן לאשר את  .1

 יח"ד בהיתר(. 11יח"ד בפועל ) 10קומת עמודים מפולשת ומקלט במרתף המכיל 
 

 יח"ד חדשות(. 3יח"ד קיימות +  10יח"ד ) 13קומות וקומת גג חלקית עבור  5סה"כ יתקבל בניין בן 
 

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן  ע"י השתתפות בקרן חניה. 0.66לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 ור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן.איש . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור רשות הכבאות . 5
 

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

 והנכסים הגובלים.
 ר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים.בעל ההית . 3
יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי  . 5



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

 18עמ'   22-1182  

 

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 1857תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
 

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

 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 אישור אגרונום מטעם בעל ההיתר להגנה על העצים שנקבעו לשימור בשלב עבודות הבניה . 2
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 3

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

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

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

 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 2
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 3
 עצים במגרש ובסביבתו. 4אישור אגף שפ"ע לשימור   . 4
 

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

 
 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 

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

 
החלטה התקבלה פה אחד.ה
 
 
 
 



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

 19עמ'   22-1828  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 33זמנהוף  3גדעון 

 
 

 29חלקה:    6951 גוש:  22-1828 ה מספר: בקש
 החלק הדרו-הצפון הישן שכונה: 15/11/2022 תאריך בקשה:

 שינויים/פיצול/אחוד/תוספת יח"ד סיווג: 0189-033 תיק בניין:
 מ"ר 455 שטח: 202102213 בקשת מידע:

   08/12/2021 תא' מסירת מידע:
 

 גיל אפריים מבקש הבקשה:
 6435322יפו  -, תל אביב  33מנהוף ז

 
 גרינשפון זויה עורך הבקשה:

 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
דירות והוספת שיפור מיגון ביחידה  2שימוש המקום כיום: בהיתר מבוקש חלוקת דירה קיימת בהיתר לפי תכנית "ס" ל 

 חדשה, 
 
 

 10ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
אשר את הבקשה לפיצול יח"ד קיימת בקומה העליונה והוספת חדר משופר מיגון לדירה החדשה ללא תוספת ל .1

 שטח.

 מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות  בקרן חניה. 0.67לאשור פתרון חלופי להסדר  .2
 

 :טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה. . 3
 )ד( לחוק.145ל התשלומים כאמור בסעיף תשלום כ . 4
 

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

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

 וקבלת הנחיות.
 

 תנאים לתעודת גמר
 שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ המפורטות וסיומן עד גמר עבודות הבנייה. . 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.
 

 הערות
 ההיתר הינו למפורט בתוכן ההיתר בלבד ואינו מהווה אישור לכל בנייה אחרת שנעשתה בבניין

 
 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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 20עמ'   22-1828  

 

 
 
 
 



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

 21עמ'   20-1485  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 52ויצמן 

 
 

 1105חלקה:    6213 גוש:  20-1485 בקשה מספר: 
 סביבת ככר-הצפון החדש שכונה: 10/11/2020 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0472-052 תיק בניין:
 מ"ר 624 שטח: 201900410 בקשת מידע:

   07/04/2019 תא' מסירת מידע:
 

 ת"א בע"מ 52ויצמן שאג חושן  מבקש הבקשה:
 5126112, בני ברק  7מצדה 

 
 רוז'נסקי גדעון עורך הבקשה:

 4537204, הוד השרון  7שז"ר זלמן 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 1028.56, שטח הריסה )מ"ר(: 6מספר קומות להריסה: 

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

 
 ע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, אחר: דירות גן, בקומת הקרק

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

 
 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
 
 

 קה של צובר קיים: לא, העבודות המבוקשות בהיתר כוללות הוספת צובר גז חדש, או העת5,500.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 10: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 .להעביר לרשות רישוי

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 

 1ההחלטה : החלטה מספר 
 23/12/2020מתאריך  1-20-0366מספר  רשות רישוי

 
 

קומות מעל קומת עמודים חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3גורים קיים בן לאשר את הבקשה להריסת בניין מ
קומות  3קומת גג חלקית, מעל קומת קרקע חלקית ומעל  1-קומות ו 7רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן  

 יח"ד, לרבות החדרת עוגנים פולימריים זמניים לחלקות הסמוכות.  27מרתף עבור 
 

:יאום תכנון, תנאים טכניים ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, ת
 
 

 תנאים למתן היתר
 תאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם הסופי.

 



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

 22עמ'   20-1485  

 

 נאים להתחלת עבודותת
ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק,  לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת

 במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.
 
 נאים לתעודת גמרת
 לתקנות המקרקעין לעניין: שטחים משותפים שירשמו כרכוש משותף לכל  27.  הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה 1

 שהיא, , רישום זיקת הנאה/הפקעה לדרך לרחוב דיירי הבניין, המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה      
 ויצמן.     

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

 
 ערותה

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
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 מינהל           ההנדסה

 23עמ'   22-1709  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 11בלוך דוד 

 
 

 50חלקה:    6217 גוש:  22-1709 : בקשה מספר
 החלק הדרו-הצפון החדש שכונה: 26/10/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים גבוה )מעל  סיווג: 0544-011 תיק בניין:
 מ"ר 544 שטח: 202101273 בקשת מידע:

   08/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ת את י.א.ל.א תפ השקעות בע"מיעז יזמו מבקש הבקשה:
 6473908יפו  -, תל אביב  8הארבעה 

 
 זית שחף עורך הבקשה:

 68116יפו  -, תל אביב  1דיצה 
 

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

 
 ר מרתפים, במרתפים: מספ

 
 בקומת הקרקע: חדר אשפה, חדר גז, 

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

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

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

 
קומות מרתף, מתוקף  3-ו קומות בנסיגה + קרקע 2קומות + 5פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש בן 

 38א ותמ"א 3729תא/ 
 

 11ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות מעל קומת עמודים חלקית ומרתף שחיזוקו נדרש כנגד  3אשר את הבקשה להריסת בניין מגורים קיים בן ל .1

קומות  3-קומות גג חלקיות מעל קומת קרקע חלקית ו 2-קומות ו 6רעידות אדמה והקמת בניין חדש למגורים בן 
 יח"ד, הכולל: 17מרתף, עבור 

 :מקומות חניה לרכב נכים, חניות אופניים, 1פרטי, מקומות חניה לרכב   17 בקומות המרתף 
 חדר מאגר מים, נישות לתשתיות וחללים טכניים.

 :יח"ד עם ממ"ד לכל דירה  2מבואת כניסה, חדר אשפה, חדר אופניים, נישת גז, חניות אופניים,  בקומת קרקע
 וגינה פרטית מוצמדת במרווח עורפי/צדי.

  וללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה.יח"ד הכ 3: בכל קומה 2-1בקומות 

  יח"ד הכוללות ממ"ד ומרפסות גזוזטרה לכל דירה. 2: בכל קומה 5-3בקומות 

  יח"ד הכוללות ממ"ד לכל דירה מרפסת גזוזטרה ומרפסת גג לרבות מצללה. 2: גג חלקית תחתונה 6בקומה 
  טרה ומרפסת גג עם גרם מדרגות פנימי לגג יח"ד הכוללות ממ"ד מרפסת גזוז 1: גג חלקית עליונה 7בקומה

 עליון מוצמד, לרבות מצללה.

 :מבואה קומתית, חדר מדרגות הכללי של הבניין,  בכל קומות הבניין 
 מעלית , מסתורי כביסה לכלל היח"ד, מתקני תשתית משותפים .

 :ת סולאריות, מעבים, שטח גג עליון מוצמד לדירה בקומה עליונה הכולל בריכה, מערכו  על הגג העליון
 מתקנים טכניים והמשך גרם המדרגות הכללי של הבניין.

 :חצרות משותפות, פיתוח שטח, משטחים מרוצפים, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש מדרום מערב  בחצר
 רמפת ירידה למרתף חניה. 
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 24עמ'   22-1709  

 

 
 השתתפות בקרן חניה -מקום חניה החסרים למילוי דרישת התקן 0.33לאשר פתרון חלופי להסדר  .2
 

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

 תנאים למתן היתר
ותכנית  4400.קבלת אישור מכון הבקרה כי בוצעה בקרת תכן לבקשה להיתר וכי תוצאות הבקרה תקינות )מוצג 1 . 1

 (. 4401 מאושרת במוצג
 (.4402)מוצג  52.הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה 2
 )ד( לחוק.145.תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף 3
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 רמת הקרינה בחדר הטרנספורמציה תהיה עפ"י הדין . 3
 מסלול מכון בקרה: . 4

 ביצוע כל דרישות מכון הבקרה בהתאם
 סט יבוצע בהתאם להנחיות תחנת איכות הסביבהפירוק גג אסב . 5
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר( של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 6
 ₪.  31549.60תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
 

 תנאים להתחלת עבודות
הצגת הסכם התקשרות עם מכון בקרה למתן שירותי בקרת ביצוע. הודעת מכון בקרה לרשות הרישוי על  . 1

 התקשרות וקליטת בקשה לבקרת ביצוע.
 

 סקר אסבסט: . 2
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה.-
חוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי ה-

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

לפני תחילת עבודות בנייה יפקיד בעל ההיתר בידי מח' פיקוח על הבנייה, העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי  . 3
 נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב לקדמותו.

 כאשר מבוקשת כריתת עץ במגרש שכן: . 4
 הצגת רישיון כריתה לעץ  .1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(2

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

 
 בחירת פתרון להשפלת מי תהום.יש להציג אישור של רשות המים לאחר  -שלב ב` )במידת הצורך(  . 5
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 6

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesההליך המפורט באתר העירוני בקישור: 
ל בעל ההיתר להסדיר מול בעלי הזכויות במגרש השכן לצורך הבניה. ע101 -ו 8אושרה כריתה של עץ מספר  . 7

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

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

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

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

 מסלול מכון בקרה: . 3
הצגת אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו 

בתקנות עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת 
 תעודת גמר.

 אביבים וביובמילוי דרישות חברת מי  . 4
אישור מכון הבקרה כי ביצע בקרת ביצוע על הבנייה והיא נמצאה תקינה, לרבות דוח מסכם כמשמעותו בתקנות  . 5

 עבודת מכון בקרה, והמלצת מכון הבקרה בדבר הפרטים הטעונים השלמה המפורטים בבקשה לקבלת תעודת גמר
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 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  6קבלת 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.
 

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

 
 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 
 259דיזנגוף 

 
 

 58חלקה:    6961 גוש:  22-1291 : בקשה מספר
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 04/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 0187-259 תיק בניין:
 מ"ר 458 שטח: 202101315 בקשת מידע:

   30/08/2021 תא' מסירת מידע:
 

 259ף שותפות דיזנגו מבקש הבקשה:
 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 

 טיטאן ש.א.ר. בע"מ 
 6688402יפו  -, תל אביב  16הרצל 

 שפק בראז נכסים בע"מ 
 6971011יפו  -, תל אביב  7הברזל 

 
 אלון בן נון עורך הבקשה:

 6578111יפו  -, תל אביב  7שד"ל 
 

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

 
קומות. התוספת כוללת  3, אחר: תוספת בניה וחיזוק בניין קיים בן 11, כמות יח"ד לתוספת: 5כמות קומות לתוספת: 

 בניית ממ"דים עבור כל הדירו, שימוש המקום כיום: בהיתר מגורים, 
 

וש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: דירת מגורים, שימוש מבוקש: שימוש חורג: שימ
, למקום אין כניסה נפרדת, בתחום המגרש לא 101מסחר, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, שטח השימוש החורג )מ"ר(: 

 ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג 3ת הבקשה לתוספות ושינויים בבניין מגורים קיים, עם משרד בקומת הקרקע, בן לאשר א . 1

 חלקית הכוללים : 
 שימוש חורג בקומה הקרקע ממגורים למסחר לצמיתות. .א
 בכל קומות הבניין חיזוק מפני רעידות אדמה, שינויים בקונטור הבנייה הקיימת, בחזית הרחבה והארכת  .ב

קומות וקומת גג  3ימות, תוספת קומת מרתף חדשה, השלמת קומה חלקית למלאה, תוספת מרפסות קי
אגפי ממ"דים, שינוי מיקום גרם המדרגות הכללי הקיים עבור תוספת פיר מעלית פנימי עם  2חלקית, תוספת 

 תחנות עצירה בכל קומה )פרט לקומת המרתף והגג העליון( ותוספת מסתורי כביסה בחזיתות הצדדיות.
 :כמפורט

: חדר משאבות ושטח נלווה למסחר המשמש כממ"מ עם גישה פנימית מתוך המסחר בקומת מרתף חדשה
 בקומת הקרקע. 

יח"ד  בחזית(,  2: הנמכת הרצפה לצורך יצירת רצף עם מפלס הרחוב, חזית מסחרית )ביטול בקומת הקרקע
 עם ממ"ד. 1משרד, חדר אשפה, יח"ד 

 ח"ד ותוספת ממ"ד לכל יח"ד.י 3: בקומות א', ב' )קיימות(
יח"ד עם ממ"ד בכל יח"ד ותוספת  3: הריסת הבנייה הקיימת על הגג, על הגג הקיים, קומה ג' )חדשה(
 מרפסות פתוחות בחזית ובעורף.

 יח"ד על ממ"ד לכל יח"ד, תוספת מרפסות פתוחות בחזית ובעורף.  3: בכל קומה קומות ד', ה', ו' )חדשות(
עם ממ"ד, מרפסת גג צמודה בחזית המקורה ע"י פרגולה מפלדה ועץ  1: יח"ד שה(בקומת גג חלקית )חד

 ומרפסת גזוזטרה בעורף.
: בחלק הקדמי גג משותף עם מתקנים סולאריים, מעבי מזגנים וגישה מגרעין המדרגות על הגג העליון

צעות מדרגות המשותף, בחלק האחורי מרפסת גג צמודה לדירה בקומת הגג החלקית עם בריכה וגישה באמ
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 מתוך הדירה. 
: שינויים בפיתוח שטח, ריצוף, גינון ונטיעות, גדרות בגבולות המגרש, נישה לבלוני גז ומתקן ש"ע חדר בחצר

 מקומות חניה לאופנועים.  2מקומות חניה לאופניים,  8משאבות בגבול מגרש צדדי צפוני, 
 

קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית ומשרד  7סה"כ לאחר התוספות והשינויים יתקבל בניין מגורים בן 
 דירות חדשות(. 12דירות קיימות בהיתר +  8דירות ) 20בקומת הקרקע מעל קומת מרתף, המכיל 

 
 מקומות חניה הנדרשים עפ"י תקן. 12.33לאשר פתרון חניה ע"י השתתפות בתשלום קרן חניה עבור  .2
 

 :ובתנאים הבאיםבכפוף לכל דין, תיאום תכנון, תנאים טכניים 
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1

 
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2

 
 ראות תכן הבניה.עמידת הבקשה להיתר בהו . 3

 
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 4
 אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה. . 5
 אישור רשות הכבאות . 6
 

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

 והנכסים הגובלים.
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 3
השיפוץ, בכל שלב ושלב של הביצוע ולפני פירוק פיגום, לביקורת יש לזמן את מהנדס משה ממון לפני תחילת  . 4

 וקבלת הנחיות.
 שלד הבנין יבוצע אך ורק באופן זה לתכניות שהוגשו לבקרה הנדסית. . 5

 אין לבצע את השינויים בפועל אלא לאחר קבלת היתר בניה לשינויים אלה.
ים מתוקנים לצורך ביצוע בקרה הנדסית חוזרת תנאי למתן היתר בניה מתוקן שכזה יהיה הגשת מסמכים הנדסי
 וההיתר יינתן רק לאחר שתשולם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.

 ₪. 6145.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
החקלאות, בהתאם להנחיות דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד  . 7

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

 ביצוע פתרון האשפה יהיה כמפורט בקובץ הנחיות מרחביות בנושא האשפה . 8
 

 
 תנאים להתחלת עבודות

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

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

 השלד אחראי לביצוע השלד הקבלן המבצע וקבלן ההריסות. ניתן להוריד את הטופס 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: 
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 5

 http://www.tel-aviv.gov.il/Treesהעירוני בקישור: 
מתאים לביצוע  הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון . 6

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 7
 
 

 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.
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 ג. יחידת המסחר שבקומת הקרקע על כל מפלסיה תהווה יחידת מסחר אחת שאינה ניתנת לפיצול.
 

 רישום בטאבו של רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 2
 מן עד גמר עבודות הבנייה.שיפוץ הבניין בהתאם להנחיות שמ"מ וסיו . 3
 אישור פיקוד העורף לפתרון המיגון. . 4
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  4קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 6

 ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודותשימור העצים 
 תנאי לגמר. -על חדר האשפה להכיל: ספרינקלר, מתג תאורה חיצוני, אוורור מתאים, ברז שטיפה וניקוז  . 7
יותקנו אמצעים להגנת קירות חדר האשפה למניעת היפגעות חיפויים על ידי כלי האצירה: צינורות הגנה או פח  . 8

 תנאי לגמר. -ס"מ  80-140רוג בגובה מ
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 9

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15רמב"ם 

 
 

 64חלקה:    6918 גוש:  21-1443 בקשה מספר: 
 אביב-לב תל שכונה: 02/11/2021 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0015-015 תיק בניין:
 מ"ר 1070 שטח: 201901893 בקשת מידע:

   24/11/2019 תא' מסירת מידע:
 

 סבוי תל אביב בע"מ מבקש הבקשה:
 6380203יפו  -, תל אביב  14בן יהודה 

 
 בר אורין גידי עורך הבקשה:

 6522604יפו  -, תל אביב  44בלפור 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
מסחר בקומת קרקע  -שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שימוש נוכחי

', שימוש מבוקש: מסחר ומלונאות, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, ומשרדים בקומה א,ב
 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 

 
 
 

 בריכה: קומה: קרקע, מיקום: בחצר אחרוית, 
 

 1,000.00נפח חפירה )מ"ק(: 
 

 עדכון הוועדה לעניין חישוב השטחים בהתאם לחוות דעת היועצת המשפטית. דורון ספיר:
 מה זה שטחים שאינם להפקת רווחים לבית מלון? שוק:מלי פולי

 התעסקנו עם השאלה הזאת חצי שנה. זאת התוצאות של הבדיקה. עשינו בדיקה מאוד יסודית. הראלה אברהם אוזן:
 אני יכול להבין את ההפרדה, נניח ספא ובריכה, אז למה הספא שהוא מקום מרוויח והבריכה היא לא? דורון ספיר:

, הזמנו את התיק החום של ע' כדי להבין מה 1985המונח להפקת רווחים נמצא בתוכנית ע' משנת  אוזן:הראלה אברהם 
עומד מאחורי והסתבר בשעתו כשקידמו את תוכנית ע' היתה תוכנית בשם תוכנית נ' שהיתה אמורה לתת את המעטפת 

 לכל העסקים.
 ממתי תוכנית ע'? דורון ספיר:

. בסופו של דבר תכנית נ  לא 70-אבל התחילו לתכנן אותה בסוף שנות ה 1985-אושרה בתוכנית ע'  הראלה אברהם אוזן:
הגיעה לידי הפקדה אפילו. באותן שנים שדיברו על ע' ועל נושא השימושים שמאפשרים, ע' לבית מלון מאפשרת בקומת 

כנת תוכנית ע', ואת המרתף העליונה שימוש עיקרי, על סמך מה שהולך להיות. כשקוראים את המסמכים שקדמו לה
ההערות שהתקבלו מהגורמים המקצועיים וגם חברי המועצה דאז לגבי תוכנית ע', מול תוכנית נ' שבאותן שנים קודמה, 
ההבנה הייתה כשהם דיברו שהשטח, למעט הפקת רווחים, הם ראו לנגד עיניהם שטח שעומד בתפקוד נפרד, מהסוג של 

עליהם. זה היה הכיוון. כשאנחנו ניתחנו בית מלון, יש בתי מלון שמאפשרים  השטחים  שתוכנית נ' הייתה צריכה לחול
לאנשים להיכנס מבחוץ לבריכת השחייה. בסופו של דבר המסקנה הייתה שבריכת שחייה בכל בית מלון, זה שימוש 

וצרה כתוצאה אינהרנטי וספא הוא יותר חלש, לכן עשינו את ההבחנה הזאת. מה שרואים פה  בסופו של דבר, החלוקה נ
 ממה שעלה בישיבות עם גורמים מקצועיים   ממינהל הנדסה ושמענו את דעת כולם. 

אני חייב לציין  שיש בקשה של חבר מועצה שהוא לא נמצא פה כרגע, הוא בחו"ל. ניסינו להשיג אותנו ולא  דורון ספיר:
שיבה הבאה. לשוב ולדון. להביא את הצלחנו, השאלה אם אפשר להוציא את הבקשה מסדר היום לבדיקה נוספת עד לי

 הבקשה לדיון בעוד שבועיים. 
 

 13ההחלטה דיון נוסף: החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 

 
 לשוב ולדון בעוד שבועיים לבקשת חבר מועצה.

 
החלטה התקבלה פה אחד.ה
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 13ההחלטה : החלטה מספר 
 19/01/2022מתאריך  2-22-0002מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
חדרים בבניין  60אשר את הבקשה לשימוש חורג לצמיתות מהיתר למגורים עם חזית מסחרית, עבור בית מלון בן ל .1

קומות מרתף  2לשימור בהיקף הבניין הקיים לשימור 'בית חזין' ובהיקף הבניין האחורי הקיים במגרש בתוספת 
 .44למלונאות ולשירותים המקיימים אותו. השימוש מכוח תכנית 

 
 כוללת:הבקשה 

 מעליות בחצר האחורית של המבנה עם תחנת עצירה בקומת הגג. 2  -

 תוספת בריכת שחייה לשימוש אורחי המלון בחצר האחורית של המגרש. -
 

 -מרתפים 2קומות ובנייה חלקית על הגג עם מבנה בחצר מעל תוספת  3סה"כ בתוואי הבניין הקיים יתקבל מלון בן 
 חדרי מלון. 60הכל עבור 

 
 ל ההקלות הבאות:כול

 
בהתאם לסך  -מ' מגבול המגרש 3הקמת בריכת שחיה בחצר במרווח אחורי במרחק   .א

בנספח ד' לתכנית  1ב' ולפי קו הבניין בתמריץ מס' 2650-ו 44הזכויות מכוח תכנית 
 השימור.

 לצורך תכנון בית מלון בהיקף -ניוד זכויות בנייה בין קומות, כולל מעל קרקע לתת קרקע  .ב
מלא ובתפקוד מלא מבלי לפגוע במבנים הקיימים מעל הקרקע שנועדו לשימור ולשימור 

 הסביבה במגרש.
בנית מרתף החורג מקירותיו החיצוניים של הבניין עבור בניית שטחים טכניים לטובת   .ג

 44: לצורך תפקודו של המלון ובסך הזכויות המותרות מכוח תכנית -1המלון בקומת מרתף 
הכול עבור הוספת מתקני שינוע בגבול מגרש מזרחי ומערבי, עד גבול מגרש עבור  ב'.2650-ו

אשפה ואספקה, ללא מבנה קבוע על קרקעי, גדרות או בליטה אחרת מעל הקרקע, הכול 
 בכפוף לתאום מול מח' התברואה ומח' השימור.

 
מקום לתוספת מקומות חניה  פטור מתקן חניה הקיים באזור, מכיוון שבמגרש עם מבנה לשימור איןלאשר  .2

 חדשים.

 פטור מתקנות הבטיחות בהתאם לתוספת החמישית לתקנות התכנון והבנייה:לאשר  .3

 0.75-למעקים ומסעדות )חלונות שהסף בהם נמוך מ 1142מ' ולא בהתאם לת"י  0.75סף חלון קיים בגובה של  -
 מ' יותקנו בהם סורגים(

 לקיים גם אם אינם עונים על דרישות התקנים האמורים.התקנת מעקים משוחזרים או המשכיים  -

 העדכני. 1142אי התאמת המעקים הקיימים לת"י  -

אישור שימוש בחדר המדרגות הקיים כדרך יציאה, היות ובמבנה מוכרז כמבנה היסטורי, אף שלא מתקיימות  -
 בו הוראות התוספת השנייה לחוק(.

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

 
 תנאים למתן היתר

 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם. . 1
לחלחול  34אישור מח' השימור לפרטי הריצוף בחצר האחורית, כך שיתקבל ריצוף מחלחל לעמידה בהוראת תמ"א  . 2

 הנדרש במגרש.
תיאום מול הגורמים הנדרשים בתיק המידע בינהם: הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד העורף, המשרד  . 3

 אם נדרש לפי דין.  -להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משרד התיירות
 

הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים שנערכו בבקשה לצורך קבלת אישור הגורמים הנ"ל או הצהרה על  . 4
 ך שלא נערכו שינויים מרחביים;כ

 

 עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(; . 5
 תשלום אגרות והיטלים; . 6
 הזזת גמל מים מתחום השדטח המיועד לזיקת הנאה לפי תב"ע. . 7
 

 תנאים בהיתר
 עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת . 1
 בעל ההיתר יהיה אחראי לכך שהבריכה על כל  מתקניה יעמדו בכל התקנות והתקנים הרלוונטיים התקפים. . 2
 רצועת הקרקע לאורך כל המרווח הקדמי תירשם כזיקת הנאה לרשות הרבים. . 3
 לונסאות ללא עוגנים זמנייםקירות המרתף יבוצעו ע"י דיפון כ . 4
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 תנאים להתחלת עבודות

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

 קדמותו.נזק, במידה ויגרם והחזרת המצב ל
 הריסת חלק המבנה האחורי הפולש למגרש השכן. . 3
 יש להציג אישור של אחד הגורמים שאושרו ע"י רשות המים להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 4
במגרש השכן. על המבקש להסדיר את כריתת עץ זה )הבקשה תוגש מטעם נציגי  8מבוקשת כריתה של עץ מספר  . 5

 כן כנדרש בטופס 'בקשה והחלטה לגבי כריתת/העתקת אילן/ות מוגן/ים' של פקיד היערות(. יש להציג:הבניין הש
 . רישיון כריתה לעץ1
 . אסמכתא לכך שהעץ נכרת בפועל )תצהיר, תמונה, חוות דעת מקצועית וכו'(.2

רד החקלאות, בהתאם דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה מש . 6
להנחיות האגרונום המלווה או המומחה המלווה בתחום טיפול בעצים. בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף 

 שפ"ע.
 בליווי אגרונום . 10יש לשמר את עץ מס'  . 7

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

 
 תנאים לתעודת גמר

 לתקנות המקרקעין לעניין: 27הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנה  . 1
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. א.

 צלה.ב. רישום השטח המלונאי כולו כיחידה אחת לרבות שטחי המרתפים שלא ניתן לפ
 ג. רישום רצועת הקרקע לאורך כל השטח המסחרי כזיקת הנאה לרשות הרבים.

 
 

   ביצוע כל הנחיות מחלקת השימור באישורם מסיומן עד גמר עבודות הבנייה.  . 2
 סעיפיה. 33על כל  201901893השלמת הדרישות לשיפוץ כפי שנכתבו בחוות הדעת לבקשה מס  . 3
 רף לאכלוסקבלת אישור פיקוד העו . 4
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 5

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות
 ש.( במגר4לפחות )" 10עצים בגודל  8קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 6
 ₪. 34602.00תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 7
יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מתן היתר  . 8

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 שור רשות הכבאות לקבלת תעודת גמרהגשת אי . 9
 
 

 הערות
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.
 

 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 
 147בן יהודה 

 
 

 69חלקה:    6901 גוש:  21-0686 ר: בקשה מספ
 החלק הצ -הצפון הישן  שכונה: 19/05/2021 תאריך בקשה:

 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 0025-147 תיק בניין:
 מ"ר 433 שטח: 202001292 בקשת מידע:

   20/08/2020 תא' מסירת מידע:
 

 אילן תמיר מבקש הבקשה:
 6458305יפו  -, תל אביב  5באר טוביה 

 תמיר אהוד 
 4645651, הרצליה  51בארי 

 
 פרייס מעוז עורך הבקשה:

 6713324יפו  -, תל אביב  113החשמונאים 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , 822.08)מ"ר(:  , שטח הריסה4מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 

 
 (, 1במרתפים: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: ח.שנאים, שטחים נלוים)ע'

 
 , 1, כמות חדרי שירותים: 1בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, כמות חנויות: 

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

 
 ם, גנרטור, על הגג: קולטי שמש, פרגולה, אחר: מעבי

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

 
קומות  8קומות הכולל קומת קרקע, קומת ביניים ובניית בניין חדש בן  4פירוט נוסף: הריסת מבנה קיים בן 

קשות בהיתר אינן יח"ד., העבודות המבו 23+גג בנסיגה(, קומת קרקע עם חזית מסחרית לרחוב. סה"כ 6סה"כ)קרקע+
 כוללות הוספת צובר גז חדש, או העתקה של צובר קיים

 

 14: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
לפיה  13.12.2022קבלת חוות דעת מטעם אגף התנועה מיום לאחר ו 07.06.2022החלטת ועדת הערר מיום בהמשך ל

קיימת מניעה תחבורתית בטיחותית לאשר כניסת כלי רכב לחניון במגרש, אין מקום בנסיבות הבקשה דנן להפעיל את 
נועה כתוצאה מהחלטת רשות התמרור המקומית וכן לקבוע סמכות הועדה המקומית ולקבוע שמדובר באזור סגור לת

ו 2שהנת"צ הוא המניע היחיד להיעדר האפשרות למתן גישה לכלי רכב למגרש. לכן אין מקום להחיל את סעיף 
ויש להותיר תשלום לקרן חניה חלף התקנת מקומות  1983 –לתקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(, תשמ"ג 

 ח', כפי שנקבע בהחלטת הועדה המקומית מושא הערר. חניה לפי תכנית
 

ההחלטה התקבלה פה אחד.
 
 

 12ההחלטה : החלטה מספר 
 30/06/2021מתאריך  2-21-0011מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קומות וקומת גג חלקית שחיזוקו נדרש  4לאשר את הבקשה להריסת בניין קיים למגורים עם חזית מסחרית, בן .  1

 קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית בקומת הקרקע, מעל  7מפני רעידות אדמה והקמת בניין מגורים חדש בן      
 יח"ד. 23קומות מרתף, עבור סה"כ   2     
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 מקומות חניה הנדרשים לפי התקן. 25.93בקרן חניה עבור  .  לאשר השתתפות2
 

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

 תנאים למתן היתר
 תיאום וביצוע דרישות מכון הרישוי וקבלת אישורם בהתאם.

 
 נאים בהיתרת

זקים לתשתיות )פרטיות וציבוריות( ונקיטת כל האמצעים למניעת פגיעה ביציבות ובבטיחות המבנים אי גרימת נ
 והנכסים הגובלים.

 
 נאים להתחלת עבודותת

בעל ההיתר יפקיד לפני תחילת עבודות הבנייה בידי הוועדה העתק פוליסת ביטוח צד שלישי לכיסוי נזק כנ"ל )אם ייגרם( 
 המצב לקדמותו.והחזרת 

 
 נאים לתעודת גמרת
 6.5כנדרש לפי סעיף  5281הצגת אישור מטעם מכון מורשה, כי הושלמו כל הדרישות לבנייה ירוקה בהתאם לתקן  . 1

 א'.3616ז' בהוראות תכנית 
יין, אי סגירת המרפסות הפתוחות בכל צורה לעניין רישום: שטחים משותפים בבנ 27הצגת רישום הערה לפי תקנה  . 2

שהיא, אי פיצול חלקי מרתף המוצמדים ליחידת מגורים וליחידת מסחר בקומת הקרקע  ורישום רצועת הקרקע 
 בין קו הרחוב  לבין חזית הבניין הפונה לרחוב בן יהודה כזיקת הנאה לציבור.

 רישום בפועל של זיקת הנאה ע"ש העירייה. . 3
 

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

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך הבקשההערה: 
 

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

בלה פה אחד.ההחלטה התק
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 23המערכה 

 
 

 759חלקה:    6133 גוש:  22-1263 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 03/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 1077-021 תיק בניין:
 מ"ר 1428 שטח: 202001885 בקשת מידע:

   22/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 בן דוד אביבה מבקש הבקשה:
 6706425יפו  -, תל אביב  23 המערכה

 
 ביטרמן דיטה עורך הבקשה:

 63115יפו  -, תל אביב  209דיזנגוף 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, שטח 27.5, קומה בה מתבצעת התוספת: א, שטח התוספת )מ"ר(: 2323, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, מבוקשים שינויים פנימיים: 105(: דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר
 הרחבת חדר מגורים. הרחבת חדר בחזית, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד בחזית אחורית, 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 15ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 ולדון לאחר הגשת מפרט מתוקן. לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 15לבני איתן  49בושם 

 
 

 116חלקה:    6137 גוש:  22-1155 בקשה מספר: 
 לבנה,ידידיה שכונה: 19/07/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 4150-045 תיק בניין:
 מ"ר 4682 שטח: 202101713 בקשת מידע:

   25/10/2021 תא' מסירת מידע:
 

 רויטלגורדנה  מבקש הבקשה:
 6764940יפו  -, תל אביב  15לבני איתן 

 גורדנה עזרא 
 6764940יפו  -, תל אביב  15לבני איתן 

 
 גרינשפון זויה עורך הבקשה:

 6458723יפו  -, תל אביב  32ריינס 
 

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

 
א, קומה בה מתבצעת התוספת: קומת קרקע וחדר על הגג, כיוון 808, מספר תכנית הרחבה: 1מספר יח"ד מורחבות: 

התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת דירה קיימת ובנייתה 
 הקלה . 6%מחדש בתוספת ממ"ד ו

 
 מ"ר,  40בניית חדר על הגג 

 
, חומר 33, שטח פרגולה )מ"ר(: 40בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: 

 הפרגולה: מתכת /עץ, השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 
 
 

 16: החלטה מספר דיון נוסףההחלטה 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 בהמשך להמלצת צוות ההתנגדויות וסיור במקום, 

לאשר את הבקשה להריסת חלק מדירה קיימת ובנייתה בצורה מורחבת כולל ממ"ד ותוספת חדר יציאה לגג עם  .1
 מדרגות פנימיות מהדירה, בבניין טורי קיים עם בתים צמודי קרקע בני קומה אחת.

 .מ"ר( מעבר לשטח המותר לפי התכנית 19-)כ יחסי 6%הקלה לתוספת שטח לאשר  .2
 .    לדחות את ההתנגדויות שכן לא ניתן למנוע מהמבקשים למצות את זכויותיהם. כך או כך, הבקשה הוגשה 3

 בהתאם לתכניות החלות במקום. המבקשים יבצעו את העבודות תוך התחשבות יתרה בגילה ובמצבה הבריאותי        
 מניעת רעש.  –ג' ג'ולייט, ובהתאם לחוק העזר לתל אביב יפו של המתנגדת חג'       

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

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52ך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עור . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
רימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת ג-אי . 2

 ההריסה ותוספות הבניה.
 

 תנאים להתחלת עבודות
 בייעוד שצ"פ 6137בגוש  177הריסה בפועל של כל החורג לחלקה 
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 נאים לתעודת גמרת
 .6137בגוש  177של אגף הנכסים שהכול פונה ונבנתה גדר בגבול המגרש הפרטי עם השצ"פ לחלקה  אישור סופי . 1
,חלק ו' 1970 -יש לתכנן את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 2

 עיריית תל אביב יפו. -( 4פרק אצירת אשפה וסילוקה מבניין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה )-
 

 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.
 
 

 2המלצת הצוות : החלטה מספר 
 22/11/2022מתאריך  30-22-0013מספר  צוות התנגדויות

 
 יור במקום, לאחריו תינתן המלצת הצוות.לקיים ס
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 5אלטמן אריה  5פרזון 

 
 

 622חלקה:    6134 גוש:  22-1344 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 15/08/2022 תאריך בקשה:

 38תוספות בניה/תוספת בניה לפי תמ"א  סיווג: 1029-005 תיק בניין:
 מ"ר 5779 שטח: 202001958 בקשת מידע:

   30/11/2020 תא' מסירת מידע:
 

 ע"מגגות תל אביב ב מבקש הבקשה:
 3090148, זכרון יעקב  19הגפן 

 
 דה לנגה ירי עורך הבקשה:

 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, אחר: תוספת בקומת עמודים עבור דירות,מעלית ,מחסנים ,חדרי 12, כמות יח"ד לתוספת: 2.6כמות קומות לתוספת: 

, קומה בה מתבצעת התוספת: כל הקומות, 2324חבה: , מספר תכנית הר16אופניים ,חדר אשפה, מספר יח"ד מורחבות: 
, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: 3473.95, שטח דירה/משרד לאחר תוספת )מ"ר(: 2426.5שטח התוספת )מ"ר(: 

לאחור, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: קירות, אינסטלציה, קונסטרוקציה וחזיתות ,, תוספת אחרת: 
הדירות בבניין כולל  16. הריסת חלק מקירות פנים בדירות הקיימות. הרחבת  2005הרחבות שקיבלו היתר בשנת  הריסת

ממ"ד ומרפסת לכל דירה . מסתורי כביסה .סגירת קומת עמודים לדירות ומחסנים , חדרי אופניים , קומת אשפה 
ותוכניות  38קומות לפי תמריצי תמ"א  2.65וספת מ' . ת 2.5,מעלית ,פירי איוורור, העמקת רצפת קומת עמודים לגובה 

הקלה משטח החלקה על פי החלק היחסי . מרפסת גזוזטרא  6%החלות על המקום וחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה . 
לכל דירה .חיזוק ושיפוץ הבניין .חניה בפיתוח השטח. על הגג קולטי שמש, דוודים, מעבי מזגנים ופרגולה ., שימוש 

 יח"ד,  16קומות מעל קומת עמודים ,  4ום: בהיתר בניין מגורים בן המקום כי
 

 בקומת הגג: כי
 

 17ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 4בבניין מגורים קיים בן  2691-ו 2324יח"ד הקיימות מכח תכניות  16הבקשה לשינויים, חיזוק והרחבת  לאשר את .1

 קומות מעל קומת עמודים מפולשת שחיזוקו נדרש בפני רעידת אדמה.

לאשר הסדרת מקומות חניה עיליים לפי המלצת מכון הרישוי, במגרש הבנוי לא ניתן לתכנן חניון תת קרקעי לכל  .2
 .3/38מות החניה הדרושים ולכן אושרה חניה בקומת קרקע בהתאם להערות חניה בתכנית תמ"א מקו

 ומדיניות הועדה ע"י: 38יח"ד חדשות מכח תמ"א  12לאשר תמורת חיזוק הבניין בפני רעידת אדמה, הוספת  .3
 סגירה ומילוי קומת עמודים מפולשת ע"י: .א

  ונטור הקומה מעל. יח"ד חדשות עם ממ"ד כ"א ועד לק 2הוספת 

 .הריסת חדר מדרגות ובנייתו מחדש כולל פיר מעלית בתחומו 

 .הוספת לובי כניסה, חדר עגלות/אופניים, חדר אשפה, מחסנים, חדר משאבות ומאגר מים 
יח"ד בכל קומה( מעל ובקונטור קומה טיפוסית  4יח"ד חדשות ) 8קומות )שישית ושביעית( עבור  2תוספת  .ב

 מ"ר לכל דירה. 13-ימת מורחבת בעליונה קי
 יח"ד. 2עבור  1, במסגרת תכנית ג65%תוספת קומת גג חלקית בתכסית  .ג

מ'( מעבר לקו  1.5) 40%לאשר הקלה עבור שיפור תכנון, הבלטת מרפסות מקורות לחזית אחורית בשיעור של עד  .4
 מ' המותר. 3.8הרחבה אחורי של 

 
 תנאים למתן היתר

 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 אישור רשות הכבאות . 4

 

 ן הבניה..       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכ5
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 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצעים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת -אי . 2

 בניה.הריסת המבנה ותוספות ה
 המרפסות הפתוחות לא תסגרנה בעתיד בכל צורה שהיא. . 3
 שלד הבניין יבוצע אך ורק באופן זהה לתכניות שהוגשו לבקרה ההנדסית. . 4

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

 וההיתר יינתן רק לאחר שתושלם ותאושר בקרה הנדסית שכזו.
 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.
 ₪. 6484במגרש וברחבי העיר בערך של  תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים . 6
( mode3לפחות חמישה אחוזים ממקומות החנייה יהיו עם הכנה למערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי ) . 7

 .1חלק  61851העומדת בדרישות תקן ישראלי 
 

 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.
הצגת רישיון לביצוע כריתה/העתקה )לפני כריתת/העתקת העצים( מפקיד היערות. את הרישיון יש להוציא לפי  . 2

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

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

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

 שיפוץ המבנה בפועל בהתאם להנחיות ש.מ.מ. . 2
 עצים במגרש ובסביבתו. 7אישור אגף שפ"ע לשימור   . 3
 יש להגן גם על ברז השטיפה שליד הכניסה לחדר האשפה. . 4

 מעלות. 90-יש לסובב את שתי העגלות שליד הקיר בחיצוני ב
 עמודים והקירות לכל אורך המסלול עד רכב הפינוי.יותקן צינור הגנה על ה

-,חלק ו' 1970 -יש לבצע את פתרון האשפה בהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות(, התש"ל  . 5
 עיריית תל אביב יפו. -אצירת אשפה וסילוקה מבנין ובהתאם לקובץ הנחיות מרחביות לאצירת אשפה  

 רכה עד שפת הכביש. ההנמכה תיעשה עפ"י הנחיות מחלקת דרכים במינהל בת"ש ובאישורה.יונמכו פני המד . 6
 

 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 
 92הטייסים  12אליעז רפאל 

 
 

 23חלקה:    7241 גוש:  22-1421 בקשה מספר: 
 נוה חן שכונה: 30/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 29בניה חדשה/בניין רב קומות )מעל  סיווג:  תיק בניין:

 מ"ר 2003 שטח: 202102441 בקשת מידע:
   05/01/2022 תא' מסירת מידע:

 
 שקעות בע"מאאורה ישראל יזמות ה מבקש הבקשה:

 67023יפו  -, תל אביב  132בגין מנחם 
 

 מילבואר אייל אורית עורך הבקשה:
 6653210יפו  -, תל אביב  27שוקן זלמן 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1511.35, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

 ם: מספר מרתפים, מחסן, חדרי עזר, אחר: מאגר מים, חדר משאבות, חדר שנאים, במרתפי
 

 דירות גן,  2בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, אחר: 
 

 , 85, כמות יח"ד מבוקשות: 15בקומות: קומה מפולשת, כמות קומות מגורים: 
 

 ות, גנרטור, עליית מדרגות ומעלית, על הגג: חדר מכונות מיזוג אויר, קולטי שמש, אחר: מאגר מים ומשאב
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה, אחר: כניסה לחניון דרך הרמפה, 
 

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

 18ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 הבקשה להריסת בניין מגורים טורי בן ארבע קומות מעל קומת עמודים מפולשת. לאשר את .1

 3מקומות חניה כולל  88קומות מרתף עבור  3יח"ד מעל  85קומות וגג טכני עבור  16לאשר הקמת מבנה מגורים בן  .2
 .4427ותכנית עיצוב מאושרת תעא/ 4427חניות נכים, לפי הוראות תכנית 

 באות:לאשר את ההקלות ה .3

  4427בהתאם לתכנית  מ"ר משטחי שירות על קרקעיים לשטח עיקרי 600העברה עד. 

  מ' מחזית הבניין לצורך השלמת נפח הבניה  1.20מצללה בקומת הגג עד חזית המבנה וללא נסיגה של
 .4427ובהתאמה לתכנית העיצוב תעא/

 4427נית עיצוב תעא/בינוי רציף בקומת הגג וללא נסיגה מחזית הבניין בהתאמה לתכ. 
 

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

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52רת התכן לפי תקנה הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בק . 2
 )ד( לחוק.145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 3
 התחייבות להתקשרות עם מתחזק/חברת ניהול לשנה אחת לפחות. . 4
 שימור כל העצים יתבצע בליווי אגרונום על פי מפרט לבדיקתנו ואישורנו הכולל נקודות עצירה . . 5
 אישור רשות הכבאות . 6

 
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.7
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 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 התעופה האזרחית.מ' מעל פני הקרקע באתר הבניה ללא תאום עם רשות  60אין להקים עגורן שגבהו עולה על  . 2
 בעת פעולת המפוחי אוורור חניון. dB(A) 70 -רמת הרעש בתוך החניונים בנקודה כלשהי לא תהיה גבוהה מ . 3
בשטח זיקות ההנאה יתאפשר מעבר ושהיית הציבור לאורך כל שעות היממה ובכל ימות השנה והן תפותחנה  . 4

 כמרחב רציף והמשכי בינן לבין השביל הגובל
 לול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע רק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.די . 5

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 ₪. 124,464תמורת העצים המיועדים לכריתה יינטעו עצים במגרש וברחבי העיר בערך של  . 6
גבי ההיתר הנו בהתאם להחלטות הועדה המקומית מס'  ורישום זה על 2פתרון החניה שבמבנה הוא ברמת שירות  . 7

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

 תנאים להתחלת עבודות
ביטוח  צד שלישי  בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת . 1

 לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והחזרת המצב לקדמותו".
 יש להציג אישור של רשות המים לאחר בחירת פתרון להשפלת מי תהום. -לשלב ב` )במידת הצורך(  . 2
 יש להציג תיאום הנדסי עבור עוגנים מאושר ובתוקף . 3
 תנאי לתחילת עבודות הפיתוח  . 4

 עיר ואגף שפע לחומרי הגמר בפיתוח בחלקים המסומנים לזיקת הנאה וזכות דרךאישור אדריכל ה
 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 5

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע 
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 הפקדת ערבות בנקאית לשחרור העוגנים. . 6
הגשת "הצהרת אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים". את ההצהרה יש להוריד באתר  . 7

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

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

 תנאים לאיכלוס
 אישור אגף הנכסים. . 1
 

 תנאים לתעודת גמר
 חובת התקשרות ומינוי חברת ניהול למבנה. . 1
 לתקנות המקרקעין לעניין: 27ה הצגת רישום הערה בטאבו לפי תקנ . 2

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

 ג. זיקת הנאה.
 אין לחפור או לשנות את גובה מפלס הקרקע הקיימת בין עץ המיועד לשימור והדיפון. . 3
ול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות אגרונום/מומחה בתחום טיפ . 4

 שימור העצים ו/או העתקת העצים הושלמו ואין פגיעה בעצים בעקבות העבודות.
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  11קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 5
 ם במגרש ובסביבתו.עצי 22אישור אגף שפ"ע לשימור  . 6
 

 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 
 8גדיש 

 
 

 32חלקה:    7377 גוש:  22-1435 בקשה מספר: 
 עזרא והארגזים שכונה: 31/08/2022 תאריך בקשה:

 מ'( 13בניה חדשה/בניין מגורים לא גבוה )עד  סיווג: 3714-008 תיק בניין:
 מ"ר 126 שטח: 202101240 בקשת מידע:

   20/07/2021 תא' מסירת מידע:
 

 ניאזוב ולדיסלב מבקש הבקשה:
 6764411יפו  -, תל אביב  8ש גדי

 
 פדרמן אליה עורך הבקשה:

 40800, אלעד  30רבנו ניסים גאון 
 

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

 
 במרתפים: מרתף אחד בלבד, חדרי עזר, 

 
 ת הקרקע: חדר אשפה, בקומ

 
 על הגג: חדרי יציאה, קולטי שמש, 

 
 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 

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

 

 19ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות עם חדר יציאה לגג,  2והקמת בניין מגורים חדש בן  להריסת בניין מגורים קיים במגרש הבקשה לאשר את .1

 יח"ד, מעל קומת מרתף משותפת. 2עבור 
ג שכן צורת וגודל המגרש המשני 2215-ו 3553לאשר קווי בניין מוקטנים לצורך ניצול זכויות לפי הוראות תכניות 

 פשרים ניצול השטחים בצורה סבירה. הקיים והמגרשים הסמוכים אינם מא

  מ' )בקיר משותף ללא פתחים( עם הבניין השכן הקיים במגרש הסמוך ברח' גדיש  0קו בניין צדדי מזרחי של
10. 

  מ'.  3.0קו בניין אחורי של 
בצד  ג כי הוצא היתר בניה בבניין הסמוך2215מ' כהקלה לפי תכנית  1.20של עד מערבי לאשר קו בניין צדדי  .2

 מ' לצד הבניין הנדון בבקשה זו. 1.2המערבי עם קו בניין של עד 
מקומות חניה החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכח תכנית  2לאשר פתרון חלופי להסדרת  .3

 ח'.
מהווה , הקטנת קווי הבניין אינה 32לדחות את ההתנגדויות שכן הבנייה המבוקשת מוצעת בתחום חלקה מס'  .4

 מטרד ממשי למגרשים הסמוכים ונשאר מרחק סביר בין הבניינים.
 

 תנאים למתן היתר
 אישור הגורמים הנדרשים עפ"י דין לשלב בקרת התכן. . 1
 (.4402)מוצג  52הצגת טופס הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן לפי תקנה  . 2
 )ד( לחוק.145התשלומים כאמור בסעיף תשלום כל  . 3

 
 .       עמידת הבקשה להיתר בהוראות תכן הבניה.4
 

 תנאים בהיתר
 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
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עים לשמירת יציבות ובטיחות המבנה והנכסים הגובלים בעת גרימת נזקים בבניה הקיימת ונקיטת כל האמצ-אי . 2
 הריסת המבנה ותוספות הבניה.

 
 תנאים להתחלת עבודות

בעל היתר הבניה יפקיד לפני תחילת עבודות הבניה בידי הועדה )פיקוח על הבנייה( העתק פוליסת ביטוח צד שלישי  . 1
 זרת המצב לקדמותו.לכיסוי נזק כנ"ל )במידה ויגרם( והח

הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 2
 העבודה והוטמן באתר מורשה.

 הגשת סקר אסבסט של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. . 3
 

 תנאים לתעודת גמר
 לחוק המקרקעין. 27ים המשותפים בבניין ובחצר לשימוש של כל בעלי דירות בבניין לפי תקנה רישום השטח . 1
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  2קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת  . 2

 
תן היתר יש לבצע את כל הקשור למתקני אשפה בהתאם לאמור בחוות דעת בנושא אצירת אשפה שניתנה לפני מ . 3

 וכן בהתאם למפרטים העירוניים המפורסמים באתר האינטרנט העירוני.
 
 

 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 
 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 א 1א ברגי בנימין  4מונאש 

 
 

 94חלקה:    6134 גוש:  22-1368 בקשה מספר: 
 יד אליהו שכונה: 16/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0646-004 תיק בניין:
 מ"ר 329 שטח: 202101895 בקשת מידע:

   04/11/2021 תא' מסירת מידע:
 

 גילהצובארי  מבקש הבקשה:
 6772404יפו  -א, תל אביב 4מונאש 

 צובארי ידיד 
 6772404יפו  -א, תל אביב 4מונאש 

 
 כהן גילה עורך הבקשה:

 4481300א, אורנית 47האגוז 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, קומה 2324ה: , מספר תכנית הרחב1אחר: הרחבת דירה בקומת הקרקע והריסת גגון אסבסט, מספר יח"ד מורחבות: 

בה מתבצעת התוספת: קרקע, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לצד, מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת קירות 
 פנימיים שינוי מיקום המטבח ותוספת חדר רחצה ושירותים, תוספת אחרת: ממ"ד, 

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

 

 20ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 קשה לשינויים פנימיים ותוספות בניה עבור הדירה בקומת הקרקע הכוללים:לאשר את הב

 תוספת ממ"ד. -
 +.3.05הריסת גגון אסבסט במפלס ה -
 הריסת מחסן ללא היתר בחצר.  -
 

: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

 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

 רחבייםנערכו שינויים מ
  
 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
 ק על ידי גוזם מומחה מורשה משרד החקלאות.דילול נוף וחיתוך שורשים לעצים  לשימור יבוצע ר . 2

 בשטח הציבורי יש לתאם זאת עם אגף שפ"ע.
 

 תנאים להתחלת עבודות
הגשת אישור קבלן האסבסט שהאסבסט פונה על פי החוק באמצעות קבלן אסבסט בעל רישיון מתאים לביצוע  . 1

 העבודה והוטמן באתר מורשה.
 של סוקר אסבסט מוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה. הגשת סקר אסבסט . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ( במגרש.4לפחות )" 10עצים בגודל  3קבלת אישור מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע לנטיעת 
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 טיוטת חוות דעת מהנדס הועדה נשלחה לעורך ולמבקש הבקשההערה: 

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

ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 52היסמין 

 
 

 72חלקה:    6150 גוש:  22-1449 בקשה מספר: 
 ביצרון ורמת ישראל שכונה: 01/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 0763-050 תיק בניין:
 מ"ר 163 שטח: 202200841 בקשת מידע:

   06/04/2022 תא' מסירת מידע:
 

 גוראל עידן מבקש הבקשה:
 6416121יפו  -, תל אביב  15ך דוד בלו

 ליבשיץ ענת 
 6416121יפו  -, תל אביב  15בלוך דוד 

 
 דלמן טל עורך הבקשה:

 67890יפו  -, תל אביב  17ההשכלה 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
עת התוספת: קרקע + , קומה בה מתבצ2691, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 2כמות קומות לתוספת: 

 א + גג, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, תוספת אחרת: תוספת ממ"ד, 
 

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

 21ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
שינויים בדירה קיימת ותוספות קומה שנייה ועליית גג עם מדרגות פנימיות לפי הוראות הבקשה כולל  לאשר את .1

  '.1וג 2248תכנית 
 מ' ( 4.0מ' במקום 3.60הקלה בקו בניין אחורי ) 10%לאשר ההקלות הבאות לשיפור דיור:  .2

 
: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
 הבריאות( אם נדרש לפי דין

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

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

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

 תנאים להתחלת עבודות
 (6150גוש  316הריסת כל החורג לחלקת הדרך חלקה )

 
 תנאים לתעודת גמר

 רישוי לפתרון המיגוןאישור מכון ה . 1
אגרונום/מומחה בתחום טיפול בעצים לנושא שימור עצים ו/או נושא העתקת עצים יגיש אישור לכך שעבודות  . 2

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

 ה בהיתר זהההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין ובמגרש אשר אינה כלול
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 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 
 29בובר שלמה 

 
 

 847חלקה:    6133 גוש:  22-1543 ר: בקשה מספ
 חיים-תל שכונה: 12/09/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת גזוזטרה לבניין קיים סיווג: 1013-029 תיק בניין:
 מ"ר 344 שטח: 202201187 בקשת מידע:

   31/05/2022 תא' מסירת מידע:
 

 אשר משה שגיא מבקש הבקשה:
 6732895יפו  -, תל אביב  29ה בובר שלמ

 אשר סמי 
 6732926יפו  -, תל אביב  8הרכבי אברהם 

 
 גולדמן רן עורך הבקשה:

 6492702יפו  -, תל אביב  35שאול המלך 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
ימות, שימוש המקום כיום: דירות קי 2גזוזטראות בחזית קדמית עבור  2כיוון התוספת: לחזית, תוספת אחרת: תוספת 

 ( מעל קומת עמודים, 1קומות + חדר על הגג )לפי ג 2יח"ד. לבניין  2בהיתר בניין מגורים משותף עם 
 

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

 22ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 , הכוללים13.7.2021שניתן ב 20210684הבקשה לשינויים ותוספות כלפי היתר מס':  לאשר את .1

 תוספת מרפסות ומצללה מעל המרפסת העליונה.       
  יח"ד סה"כ. 2קומות מעל קומת עמודים מפולשת וחדר יציאה לגג,  2הכל בבניין מגורים קיים בן        

 
 מטר. 1.90-ן קדמי בלאשר הקלה להבלטת המרפסת מעבר לקו בניי .2
 

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

 תנאים למתן היתר
 )ד( לחוק145תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף  . 1
העורף, המשרד להגנת הסביבה, משרד  אישור/התייעצות/תיאום הגורמים )הרשות הארצית לכבאות והצלה, פיקוד . 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. . 4

 
 תנאים בהיתר

 מסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מתחילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניה . 1
 אי סגירת המרפסות בעתיד בצורה כלשהי. . 2
 

 תנאים לתעודת גמר
 ביצוע שיפוץ החזיתות הקדמיות של האגף לפי הנחיות לשיפוץ בתיאום עם חברת שמ"מ. . 1
 תצהיר חתום על ידי עורך הבקשה בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש . 2
 

 הערות
 ההיתר אינו בא לאשר כל בנייה קיימת בבניין הנ"ל ואשר אינה כלולה בהיתר זה. . 1
 .20210684ההיתר אינו בא להאריך תוקפו של היתר מקורי  מס':  . 2
 

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

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.
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 מינהל           ההנדסה

 49עמ'   22-1240  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 40שקד 

 
 

 121חלקה:    6993 גוש:  22-1240 בקשה מספר: 
 נוה עופר שכונה: 01/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה לפי תכנית הרחבה סיווג: 3707-040 תיק בניין:
 מ"ר 10069 שטח: 202101779 בקשת מידע:

   30/09/2021 תא' מסירת מידע:
 

 חפיזוב יעקב מבקש הבקשה:
 6819837יפו  -אביב  , תל 40שקד 

 
 ביטון מור עורך הבקשה:

 7577012, ראשון לציון  12אלחריזי 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, שטח 1, קומה בה מתבצעת התוספת: 2603, מספר תכנית הרחבה: 1, מספר יח"ד מורחבות: 1כמות קומות לתוספת: 

, כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, 118.38ספת )מ"ר(: , שטח דירה/משרד לאחר תו31.2התוספת )מ"ר(: 
מבוקשים שינויים פנימיים: הריסת מחיצות פנימיות וקירות חוץ + בניית קירות פנימיים, שימוש המקום כיום: בהיתר 

 מגורים, 
 

, 114צול חלל הגג )מ"ר(: , שטח ני40בקומת הגג: כיוון התוספת: לחזית, כיוון התוספת: לאחור, שטח התוספת )מ"ר(: 
 השימוש בתוספת המבוקשת: למגורים, 

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

 

 23ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
תנגדויות ולא לאשר את השינויים והרחבת הדירה האמצעית בקומה השנייה בבניין טורי באגף המערבי לקבל את הה

 לכיוון החזית והעורף עם מרפסת מקורה  מעבר לקונטור דירת השכן בקומת הקרקע  והקמת חדר יציאה לגג, שכן:
 

 . 1מכוח תכנית ג מבעלי הדירות בבניין על הבניה על הגג המשותף 75%הוגשה ללא  הסכמה של  .1

התכנון המוצע ללא פתרון מיגון, סותר את המאושר בבניין בעבר ומונע פתרון עתידי להוספת ממ"דים בשאר   .2
 הדירות בבניין בצורה אחידה כפונקציה נוספת לחיזוק הבניין. 

ושר בהיתר הוגשה בניגוד להוראות התכנית לעניין הצגת תכנית פיתוח השטח באופן מלא וללא התאמה למא .3
 עבור הרחבת דירת השכן באגף הקיצוני .   2018משנת 

הוגשה בצורה שלא מאפשרת בחינה מרחבית: ללא התאמה בין תנוחות הקומות, חתכים וחזיתות, ללא  .4
 התייחסות לשייכות הבניה ללא היתר לרבות המחסן הקיים בחזית לרחוב. 

 
 טיוטת חוו"ד נשלחה לעורך הבקשה.

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 50עמ'   22-1320  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 6גבולות 

 
 

 158חלקה:    7083 גוש:  22-1320 בקשה מספר: 
 פלורנטין שכונה: 10/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 0484-006 תיק בניין:
 מ"ר 807.43 שטח: 202000295 בקשת מידע:

   16/03/2020 תא' מסירת מידע:
 

 שמחה-עזורי הודה מבקש הבקשה:
 6937913יפו  -, תל אביב  7רינברג אורי צבי ג

 
 מסטר דניאל עורך הבקשה:

 6721109יפו  -, תל אביב  9בית עובד 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
, מבוקשים שינויים פנימיים: שינויים במפלסי המרתף ומיקום 6, כמות יח"ד לתוספת: 1כמות קומות לתוספת: 

טול מכפילי חניה במרתף. שינויים גאומטריים בכל הקומות כולל במרתפים ובחדרי המדרגות. החדרים הטכניים, בי
 יצירת מעבר בזיקת הנאה מהחזית לעורף המגרש במרכז הבניין בקומת הקרקע.

 
, תוספת אחרת: שימוש חורג למסחר בקומת הקרקע  כולל ממק למסחר.שינויים בפיתוח בחזית ובעורף המגרש. ביטול 

 בן בחזית., חיפוי א
 

שימוש חורג: שימוש נוכחי )דירת מגורים, מחסן וכד' על פי הרשום בהיתר התקף(: שטחים משותפים לרווחת הדיירים 
בקומת הקרקע, שימוש מבוקש: מסחר בקומת הקרקע, תקופת שימוש חורג: לצמיתות, למקום יש כניסה נפרדת, 

 בתחום המגרש לא ניתן להסדיר חניה פיזית, 
 

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

 24ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
בבניין בבניה לשם הוספת קומה שמינית  21-0718הבקשה לשינויים ותוספת בניה כלפי היתר מספר  לאשר את .1

יחידות דיור ושימוש חורג בקומת הקרקע משטחים משותפים לרווחת הדיירים  6מלאה וקומת גג חלקית עם 
 בהיתר ליחידות מסחריות קטנות לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום. 

 
 הקלות הבאות:כולל ה       

 שימוש חורג ממגורים שאושרו בהיתר ליחידות מסחר לשירותים אישיים לבעלי הדירות במקום.  -
 ביטול חיפוי אבן בחזית הבניין והחלפתו לטייח. -

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

 
החסרים למילוי דרישת התקן ע"י השתתפות בקרן חניה מכוח מקומות חניה  9.54לאשר  פתרון חלופי להסדר  .2

אשר בו מתוכננים עשרות חניונים ציבוריים ברוחב  15מכיוון שהנכס מצוי באזור חניה מס'  38תכנית ח', תמ"א 
מטר סביב האזור. 500

 
 תנאים למתן היתר

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

 ות תכן הבניה )בקרת תכן ע"י מהנדס הוועדה(עמידת הבקשה להיתר בהורא . 3
 21-0718ההיתר בכפוף לכל התנאים המקוריים שניתנו בהיתר מספר  . 4
 לנושא שטחים משותפים ואי סגירת מרפסות. 27הגשת תקנה  . 5



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

 51עמ'   22-1320  

 

 
 אישור רשות הכבאות       .6
 

 תנאים בהיתר
 חילת עבודות ועד לתעודת גמר(" של הבקשה יהיה נספח להיתר הבניהמסמך "רשימת דרישות לשלב ביצוע )מת . 1
  
 הוספת יציע בקומת קרקע מסחרית מהווה הפרה מהותית של ההיתר ותוביל לביטולו. . 2
 

 תנאים להתחלת עבודות
 הריסת מבנים ו/או תוספות בנייה לא חוקיות בתחום המגרש.

 
 נאים לתעודת גמרת

 פיקוד העורף לפתרון המיגון.אישור 
 

 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

 52עמ'   22-1387  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 25ושינגטון 

 
 

 110חלקה:    7084 גוש:  22-1387 : בקשה מספר
 פלורנטין שכונה: 21/08/2022 תאריך בקשה:

 תוספות בניה/תוספת בניה או קומות )לא בק"ק( סיווג: 3558-025 תיק בניין:
 מ"ר 266 שטח: 201900879 בקשת מידע:

   20/06/2019 תא' מסירת מידע:
 

 לחמנוביץ גיל מבקש הבקשה:
 6901434יפו  -א, תל אביב 36ר אופי

 
 סיליס אייל עורך הבקשה:

 4702519, רמת השרון  18חרושת 
 

 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(
 , שימוש המקום כיום: בהיתר מסחר ומגורים, 14, כמות יח"ד לתוספת: 5כמות קומות לתוספת: 

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

 
 גן ילדים: קיים ממ"ד: לא

 

 25ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
 יום. 30ולדון לאחר הגשת מפרט מתוקן, תוך  לשוב

 
ההחלטה התקבלה פה אחד.

 
 
 
 



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

 53עמ'   22-1343  

 

 ועדת משנה לתכנון ובניה החלטותפרוטוקול 
 8אברבנאל  6אברבנאל 

 
 
 128חלקה:    7083 גוש:  22-1343 קשה מספר: ב

 פלורנטין שכונה: 14/08/2022 תאריך בקשה:
 קומות מסחריות Xבניה חדשה/בניין מגורים מעל  סיווג: 3374-006 תיק בניין:

 מ"ר 1899 שטח: 202001861 בקשת מידע:
   18/11/2020 תא' מסירת מידע:

 
 נאל גרופ בע"מחברת נת מבקש הבקשה:

 5832201, חולון  48סוקולוב 
 

 דאובר עדו עורך הבקשה:
 6816806יפו  -, תל אביב  6שלבים 

 
 תוכן הבקשה )ע"י עורך הבקשה(

 , 1103.48, שטח הריסה )מ"ר(: 5מספר קומות להריסה )סה"כ הקומות במבנה או מספר מבנים על המגרש(: 
 

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

 בקומת הקרקע: אולם כניסה, חדר אשפה, חדר גז, מסעדה, אחר: מסחר ומגורים, 
 

 , 85, כמות יח"ד מבוקשות: 10בקומות: קומה מפולשת, קומה מסחרית עבור: חנויות /הסעדה, כמות קומות מגורים: 
 

 על הגג: קולטי שמש, חדר מדרגות כללי, אחר: מעבים ומערכות, 
 

 בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, 
 

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

 26ההחלטה : החלטה מספר 
 11/01/2023מתאריך  2-23-0001מספר  ועדת משנה לתכנון ובניה

 
קומות ובנייה חלקית על הגג למגורים עם מסחר בקומת הקרקע  9את הבקשה להקמת בניין חדש בן א לאשר ל .1

 יחידות דיור, שכן: 85קומות מרתף, עם סך הכול  3המכיל מפלס ביניים, מעל 
 

    כוללת תוספת יחידות דיור מעבר למותר ובניגוד לנמסר בתיק המידע וללא התייחסות לכך. תיקון התכנית  א.
 יהווה שינוי מהותי בתכנון.        

 מ"ר בניגוד לנמסר בתיק המידע ובגדר סטייה  80-כולל הסדרת דירות נפרדות על הגג שחלקן בשטח הנמוך מ ב.
 ניכרת. תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בתכנון. 

 מטרים נטו ועם הגדלת נפח  3מטרים נטו לעומת גובה מותר של עד  3.5כוללת בנייה חלקית על הגג בגובה של  ג.
 . 1הבנייה כלפי החזית לרחוב ללא שמירת נסיגה כלפי החזית לרחוב הרבי מבכרך בניגוד לנקבע בתכנית ג 
 תיקון התכנית עלול להצריך שינוי מהותי בתכנון. 

 מ'  4.75-כוללת מפלס ביניים בתחום קומת הקרקע שאינו ממוקם מעל שטח הרצפה של החנות שגובה נמוך מ ד.
 והדבר בניגוד לנקבע בתקנות התכנון והבנייה ומהווה תוספת קומה ללא התייחסות לכך. תיקון התכנית יהווה  
 שינוי מהותי בתכנון. 

 כולל תכנון מרתף הכולל בנייה והתחברות למרתף במגרש השכן עם פתרון חנייה משותף וללא התייחסות לכך.  ה.
 כנון.תיקון התכנית יהווה שינוי מהותי בת 

כוללת קומת מרתף חלקית נוספת שלא הוצגה בתנוחות הקומות ולא ניתן לבחון את השימוש המבוקש במפלס  ו.
 זה.

 לא כל החללים המקורים חושבו במניין השטחים ולא הוצגו כל המידות והמפלסים הדרושים לבחינת המפרט. ז.    
 

וניתן פתרון תנועה וחנייה מלא בתחום המגרש עבור לא לאשר את ההקלה כלפי תכנית ח' מכיוון שאין הצדקה  .2
 מקומות החנייה הדרושים על פי התב"ע/התקן.

 



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

 54עמ'   22-1343  

 

 לקבל את ההתנגדות בנושא מתן הקלה לתכנית חנייה ח' ולדחות את יתר טענות המתנגדים כיוון שאין פגיעה .    3
 מהותית במתנגדים.       

 
בלה פה אחד.ההחלטה התק

 
 
 
 


